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Sodni register

CELJE

Rg-200255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 95/00905 z dne 15. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa J.O. AUDIO, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Žalec, Ul. žalskega tabora 6,
Žalec, sedež: Ul. žalskega tabora 6, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/03943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, družbenikov in zastopnikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter povečanje
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5914418
Firma: RGR INTERNATIONAL, storitve

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RGR INTERNATIO-

NAL, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Šaleška 2b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ocvirk Jernej, izstopil 4. 7.

1997; Ribič Angela in Ribič Robert, oba iz
Velenja, Šaleška 2b, vstopila 4. 7. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ocvirk Jernej, razrešen 4. 7. 1997;
direktorja Ribič Angela in Ribič Robert, ime-
novana 4. 7. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997:
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-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
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z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravl-
janje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 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
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-200322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00712 z dne 17. 10. 1997 pod
št. vložka 1/06690/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev z.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1199340
Firma: ŠTAJERSKA ČEBELARSKA ZA-

DRUGA CELJE, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Gosposka 22

Ustanovitelji: Anžel Rudolf, Griže 44,
Špeh Blaž, Šmartno ob Paki, Rečica ob
Paki 70, Križnik Vinko, Celje, Savinjsko na-
brežje, Gajšek Miroslav, Grobelno 123, Arh
Anton, Grobelno 67, Horjak Karel, Radeče,
Obrežje 9, Kramperšek Anton, Šmarje pri
Jelšah, Predenca 28, Kramperšek Jernej,
Šmarje pri Jelšah, Predenca 28, Kmetič
Jakob, Radeče, Jagnjenica 26a, Špital Ci-
ril, Velenje, Gubčeva 4, Vrhovšek Maks,
Jurklošter, Mrzlo polje 6a, Žvikart Franc,
Slovenske Konjice, Mizarska cesta 21, Žvi-
kart Aleksander, Slovenske Konjice, Mizar-
ska cesta 21, Močnik Peter, Šentjur, Šibe-
nik 22, Bratina Erih, Celje, Zg. Hudinja 52,
Žvegel Andrej, Celje, Škvarčeva 17, Dolšak
Vinko, Rogaška Slatina, Gozdna ul. 13, Fre-
ce Franc, Gorica pri Slivnici, Turno 18, Be-
laj Jožef, Celje, Pečovnik 53, Pahole Stani-
slav, Slovenske Konjice, Grajska 5a, Ko-
strevc Albin, Teharje, Slance 20, Gradišnik
Peter, Teharje, Bukovžlak 74, Goručan Dra-
go, Vojnik, Keršova ul. 12, Babnik Peter,
Celje, Milčinskega 10, Zajc Franc, Celje,
Ul. Dušana Kvedra 7, Kumer Franc, Celje,
Pečovnik 51, Špeh Gvido, Velenje, Škalska
14, Bunšek Maks, Celje, Šaranovičeva 6a,
Zanoškar Rudi, Dobrna, Lokovina 33a, Ko-
kalj Zvonimir, Celje, Vrunčeva 30 in Drev
Franc, Šmartno ob Paki, Gavce 57, vstopili
23. 5. 1997, vložili po 27.309 SIT, odgo-
vornost: odgovarjajo do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Goručan Drago in Kostrevc Albin,
imenovana 23. 5. 1997, zastopata kot pod-
predsednika zadruge. V okviru dejavnosti
zadruge sklepata posle brez omejitev, po-
sle v zvezi z investicijami in nabavo osnov-
nih sredstev pa v soglasju z upravnim odbo-
rom, če gre za vrednost nad 3.000 (tritisoč)
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije.

Člani nadzornega sveta: Špeh Blaž, Žvi-
kart Aleksander in Gradišnik Peter, vstopili
23. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1997:
01250 Reja drugih živali; 15710 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15950 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51170 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51700
Druga trgovina na debelo; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-203606
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01004 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CO & CO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Velenje, Šercerjeva 5, sedež: De-
lavska 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapi-
tala z novimi vložki, spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5834899
Firma: CO & CO, mednarodna trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: CO & CO, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Anton in Kova-

čič Cvetka, izstopila 10. 6. 1997; Gerjevič
Petra, Celje, Ljubljanska cesta 74a, vstopi-
la 10. 6. 1997, vložila 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Anton in zastopnica Kovačič
Cvetka, razrešena 10. 6. 1997; direktorica
Gerjevič Petra, imenovana 10. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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 gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
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kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G 52.488 vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti J 67.13 le dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja pri pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-205540
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01245 z dne 3. 3. 1998 pri
subjektu vpisa INGRAD VING, Družba za
visoke in nizke gradnje, d.d., sedež: La-
va 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osovnega kapitala z no-
vimi vložki in spremembo statuta po 37. čle-
nu s temile podatki:

Matična št.: 5609895
Osnovni kapital: 586.497.000 SIT
Sprememba statuta z dne 22. 12. 1997.

Rg-207112
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00132 z dne 22. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 1271482
Firma: GIZ DRAVINJSKA DOLINA, Gos-

podarsko interesno združenje turizma,
gospodarstva, podjetništva in kmetijstva

Skrajšana firma: GIZ DRAVINJSKA
DOLINA

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 29

Ustanovitelji: Občina Slovenske Konji-
ce, Slovenske Konjice, Stari trg 29, Sveto-
valno izobraževalni center Slovenske Ko-
njice, Slovenske Konjice, Šaleška 7, KON-
GRAD, d.d., Slovenske Konjice, Tovar-
niška 3, GOZDIČ, d.o.o., Slovenske
Konjice, Zg. Pristava 17, KOTNIK JOŽEF,
s.p., Izletniška kmetija Krošlovih, Loče pri
Poljčanah, Kraberk 18, DOVER, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Liptovska 45, WRA-
VOR, d.o.o., Stranice 27, JELEN GOS-
TINSTVO-HOTELIRSTVO, p.o., Slovenske
Konjice, Mestni trg 2, ZLATI GRIČ, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Grajska 4, MESARIJA
STRAŠEK, s.p., Slovenske Konjice,
GRADBENIŠTVO, s.p., Ratajc Drago, Slo-
venske Konjice, Gubčeva ul. 3, KOSTROJ
STROJEGRADNJA, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Tovarniška 2, ELPRO KRIŽNIČ,
d.o.o., Slovenske Konjice, Cesta pod go-
ro 4, PALADA, d.o.o., Slovenske Konjice,
Bezina 6c, FOTO VIKI LUŠENC, s.p., Slo-
venske Konjice, Stari trg 17, Arbajter Du-
šan, Loče pri Poljčanah, Draža vas 22,
BANEX, d.o.o., Slovenske Konjice, Delav-
ska cesta 10, LAMUT, d.o.o., Slovenske
Konjice, Dobrava 1, Električne inštalacije
Artič Marjan, s.p., Slovenske Konjice, Šol-
ska cesta 13, Turistično društvo Špitalič,
Loče pri Poljčanah, Špitalič 2, Komunalno
podjetje Slovenske Konjice, p.o., Sloven-
ske Konjice, Celjska 3, Aero klub Sloven-
ske Konjice, Slovenske Konjice, Grajska
ulica 4, Pintar Josip, Loče pri Poljčanah,
Žiče 43, Gostilna Dom Planinc Ivanka, s.p.,
Slovenske Konjice, Stari trg 41, in Pučnik
Marjan, s.p., Slovenske Konjice, Preloge
21, vstopili 20. 10. 1997, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozmus Janez, Frankolovo, Dol pod
gojko 1a, imenovan 6. 11. 1997, zastopa
giz brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72300 Obdelava podatkov; 74110
Pravno svetovanje; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.;
91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
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združenj; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Pri dejavnosti K 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-209637
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01480 z dne 8. 6. 1998 pri
subjektu vpisa CEELEX TRADE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino na debelo in
drobno, uvoz-izvoz in kooperacijo,
d.o.o., sedež: Krekov trg 3, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme, družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5943388
Firma: CT-TRADE, Trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: CT-TRADE, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva 3
Ustanovitelji: Cizelj Franc, izstopil 6. 4.

1998; Arzenšek Marjana in Arzenšek An-
drej, oba iz Celja, Pod lipami 20, vstopila
15. 4. 1996, vložila po 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 4. 1998.

Rg-210225
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00058 z dne 9. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270435
Firma: FSTIM, Podjetje za projektira-

nje, inženiring, nadzor in gradnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: FSTIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hojnik Maks, Slovenske

Konjice, Sp. Grušovlje 34, vložil 900.000
SIT, in Retužnik Ivan, Slovenske Konjice, Zg.
Pristava 18, vložil 600.000 SIT – vstopila
20. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hojnik Maks, imenovan 20. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14220 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 14500 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja mal-
te; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51700
Druga trgovina na debelo; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri K 74.120 vse, razen revizijske
dejavnosti.

Rg-210271
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00883 z dne 15. 6. 1998 pri

subjektu vpisa KNJIGOVODJA, podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev,
d.o.o., Laško, Na pristavi 5, sedež: Na
pristavi 5, 3270 Laško, pod vložno št.
1/01104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
firme, zastopnika in družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5333733
Firma: MOJ-TIS, prevozi in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MOJ-TIS, d.o.o.
Ustanovitelja: Ulaga Slavica, vstopila

23. 12. 1987, vložila 2,074.453,70 SIT, in
Ulaga Aleš, vstopil 6. 12. 1996, vložil 1.000
SIT, oba iz Laškega, Na pristavi 5, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ulaga Slavica, razrešena 6. 12.
1996; direktor Ulaga Aleš, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Kragelj Tat-
jana, Štore, Laška vas pri Štorah 50, ime-
novana 6. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 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; 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
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 3. 6. 1999 / Stran 2817

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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 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;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri šifri G 51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1996.

Rg-211380
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01359 z dne 24. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ERJAVEC, prevozi, d.o.o.,
sedež: Prešernova 12, Šentjur, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/04029/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5608830
Dejavnost, vpisana 24. 7. 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina

na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
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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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri K 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 11. 1997.

Rg-211388
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01309 z dne 20. 7. 1998 pri
subjektu vpisa JEVŠA, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Šmartno ob Dre-
ti, sedež: Spodnje Kraše 35, 3341
Šmartno ob Dreti, pod vložno št.
1/04374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in uskladitev
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5648963
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 02020

Gozdarske storitve; 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; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-

tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 11. 1997.

Rg-211406
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00250 z dne 4. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA MONT
KOZJE, d.d., sedež: Kozje 8, 3260 Koz-
je, pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036402
Člani nadzornega sveta: Simonič Vlado,

Frece Janez, Ljubi Marjan, Božičnik Ksenja
in Kunst Mirko, izstopili 5. 11. 1996; Črne-
zel Jože, Marovt Ivan in Tominc Jožica, vsto-
pili 5. 11. 1996, ter Vovčko Alojzija, vstopi-
la 11. 9. 1996.

Rg-212273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00423 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO, Celje, p.o.,
Celje, Ljubljanska 93, sedež: Ljubljan-
ska 93, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in poob-
lastil zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, družbenike zaradi odsvojitve
poslovnih deležev, osnovni kapital in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5150922
Firma: VRTNARSTVO CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 119,162.000 SIT
Ustanovitelji: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije – Kapitalski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
10,939.000 SIT, Odškodninski sklad RS,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
10,939.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
21,878.000 SIT, Mestna občina Celje, Ce-
lje, Trg Celjskih knezov 9, vložila 9,771.000
SIT, Šolinc Milena, Škofja vas, Kocbekova
43, vložila 462.000 SIT, Zupančič Erna,
Žalec, Gotovlje 32, vložila 422.000 SIT,
Teržan Zdenka, Šempeter v Savinjski dolini,
Podlog 8c, vložila 462.000 SIT, Brečko Ro-
man, Laško, Sp. Rečica 139, vložil
371.000 SIT, Brečko Anica, Laško, Sp. Re-
čica 139, vložila 462.000 SIT, Nelec Slav-
ka, Celje, Trubarjeva 53b, vložila 320.000
SIT, Teržan Ivan, Šempeter v Savinjski doli-
ni, Podlog 8c, vložil 320.000 SIT, Krajnc
Irena, Celje, Ul. prekomorske brigade 17,
vložila 462.000 SIT, Cvikl Marovt Mateja,
Braslovče, Parižlje 78, vložila 291.000 SIT,
Koželj Silvester, Celje, Medlog 23a, vložil
411.000 SIT, Jona Marija, Polzela, Polzela
105c, vložila 320.000 SIT, Medved Jože,
Žalec, Vodnikova 7, vložil 320.000 SIT, Fi-
ljak Hermina, Celje, Iršičeva 6, vložila
411.000 SIT, Sovec Ljudmila, Celje, Ža-
garjeva ul. 10, vložila 320.000 SIT, Zago-
ričnik Nada, Šempeter v Savinjski dolini
154, vložila 371.000 SIT, Ramšak Cilka,
Griže, Pongrac 123, vložila 331.000 SIT,
Plahuta Marija, Žalec, Prežihova 8, vložila

320.000 SIT, Bodiroža Cvijeta, Celje, Ljub-
ljanska 93a, vložila 371.000 SIT, Toplak
Manica, Žalec, Galicija 8c, vložila 251.000
SIT, Vodopivec Stanislava, Dramlje, Hotu-
nje 20, vložila 331.000 SIT, Cizej Brigita,
Tabor, Pondor 20a, vložila 291.000 SIT,
Kuserbanj Slavko, Celje, Ljubljanska c. 93,
vložil 411.000 SIT, Toplak Franc, Celje,
Valvazorjeva 40, vložil 411.000 SIT, Čoba-
novič Dušanka, Celje, Ljubljanska 89, vloži-
la 331.000 SIT, Hostnik Hedvika, Celje,
Goriška 1, vložila 411.000 SIT, Štukelj
Franc, Podčetrtek, Verače 19, vložil
331.000 SIT, Oglajner Jožica, Celje, Ljub-
ljanska c. 91, vložila 371.000 SIT, Lukanc
Sonja, Gomilsko, Grajska vas 49, vložila
240.000 SIT, Repič Jožica, Celje, Ul. fran-
kolovskih žrtev 30, vložila 371.000 SIT, Kra-
čun Valerija, Celje, Lokrovec 52, vložila
171.000 SIT, Jezernik Vlado, Celje, Lokro-
vec 52, vložil 291.000 SIT, Kunst Nadja,
Tabor, Tabor 44, vložila 342.000 SIT, Za-
ložnik Ivanka, Loče pri Poljčanah, Žiče 83a,
vložila 371.000 SIT, Vizjak Irena, Celje, Ple-
teršnikova 1, vložila 331.000 SIT, Toplak
Alojzija, Žalec, Galicija 8c, vložila 371.000
SIT, Grabner Stanislava, Vransko, Čeplje
15, vložila 331.000 SIT, Lapornik Janez,
Vransko, Čeplje 15, vložil 200.000 SIT,
Bornšek Polona, Celje, Jamova 5, vložila
331.000 SIT, Toplak Vinko, Žalec, Galicija
8c, vložil 371.000 SIT, Hržica Marija, Pol-
zela, Polzela 105, vložila 331.000 SIT, Vo-
glar Vida, Celje, Pucova 4, vložila 371.000
SIT, Langeršek Darja, Vojnik, Razgor 17,
vložila 291.000 SIT, Satler Romana, Celje,
Na zelenici 9, vložila 422.000 SIT, Podkraj-
šek Ljubinka, Celje, Trubarjeva 26, vložila
331.000 SIT, Toplak Otilija, Celje, Valva-
zorjeva 40, vložila 411.000 SIT, Slokan
Zdenka, Celje, Zatišje 10, vložila 331.000
SIT, Oglajner Zofija, Griže, Migojnice 29,
vložila 280.000 SIT, Zdolšek Franc, Laško,
Cesta na Svetino 48, vložil 422.000 SIT,
Tavčar Lepold, Žalec, Levstikova 10, vložil
320.000 SIT, Pompe Marija, Celje, Brezo-
va 2, vložila 411.000 SIT, Mustajbašič Haj-
rudin, Celje, Brezova 2, vložil 411.000 SIT,
Korošec Terezija, Celje, Miklošičeva 4, vlo-
žila 320.000 SIT, Tajnšek Bojana, Celje,
Pod kostanji 22, vložila 331.000 SIT, Mar-
kulj Leban Jaglenka, Celje, Celovška 11,
vložila 411.000 SIT, Kugler Cirila, Šmartno
v Rožni dolini 43, vložila 240.000 SIT, Šrot
Vilma, Loče pri Poljčanah, Mlače 6, vložila
331.000 SIT, Hercog Sonja, Celje, Pečov-
nik 24, vložila 331.000 SIT, Karaič Jožica,
Celje, Gallusova 3, vložila 331.000 SIT, Gaj-
šek Milena, Štore, Nad streliščem 4, vložila
371.000 SIT, Kolenc Terezija, Polzela, Lo-
čica ob Savinji 6, vložila 291.000 SIT, Tr-
bovc Jelka, Celje, Lopata 9a, vložila
171.000 SIT, Mrak Angela, Celje, Čopova
1, vložila 171.000 SIT, Breznik Dragica,
Loče pri Poljčanah, Mlače 16, vložila
371.000 SIT, Kostačevič Ljubomir, Celje,
Mariborska 41, vložil 331.000 SIT, Drak-
sler Jurij, Rimske Toplice, Šmarjeta 13, vlo-
žil 371.000 SIT, Žuntar Franc, Celje, Ljub-
ljanska c. 64, vložil 320.000 SIT, Pekošak
Franjo, Celje, Prvomajska 19, vložil
251.000 SIT, Arzenšek Dragica, Celje, Bro-
darjeva 31, vložila 331.000 SIT, Turk Germ
Irena, Teharje, Slance 21, vložila 331.000
SIT, Zagorc Vesna, Celje, Kraigherjeva 6,
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vložila 291.000 SIT, Vengust Marjana, Škof-
ja vas, Leskovec 30, vložila 291.000 SIT,
Sečki Helenca, Celje, Ul. frankolovskih žr-
tev 57, vložila 171.000 SIT, Dermol Ludvik,
Celje, Ljubljanska c. 88, vložil 160.000 SIT,
Krumpačnik Zdenka, Celje, Košnica 15, vlo-
žila 291.000 SIT, Bjelanovič Milena, Celje,
Pod gabri 12, vložila 331.000 SIT, Podle-
snik Simona, Žalec, Galicija 28, vložila
171.000 SIT, Belc Katarina, Celje, Trubar-
jeva 52, vložila 320.000 SIT, Žolnir Katja,
Polzela, Podvin 10, vložila 171.000 SIT,
Geršak Karmen, Žalec, Gotovlje 33c, vloži-
la 251.000 SIT, Žnidarec Miroslav, Celje,
Miličinskega 4, vložil 331.000 SIT, Tržan
Rajko, Celje, Lopata 64, vložil 331.000 SIT,
Selič Marija, Celje, Teharska 14, vložila
160.000 SIT, Rozman Marija, Žalec, Gali-
cija 24c, vložila 159.560 SIT, Gril Darja,
Prevorje, Krivica 41, vložila 331.000 SIT,
Benčina Jože, Dramlje, Vodule 27a, vložil
320.000 SIT, Franc Jožef, Gorica pri Slivni-
ci, Slivnica 33a, vložil 80.000 SIT, Ratej
Ivan, Senovo, Reštanj 14, vložil 320.000
SIT, Gajšek Alen, Celje, Zagrad 69, vložil
251.000 SIT, Cvetko Aleš, Rogatec, Kam-
na gorca 7, vložil 251.000 SIT, Šmid Stan-
ko, Dobje pri Planini, Dobje pri Planini 18,
vložil 251.000 SIT, Zdolšek Irena, Laško,
Cesta na Svetino 48, vložila 137.600 SIT,
Ahtik Drago, Laško, Celjska c. 42, vložil
151.840 SIT, Grabnar Saša, Vransko 64a,
vložila 91.000 SIT, Kladnik Miran, Celje,
Košnica 19, vložil 91.000 SIT, Ferlež Ta-
dej, Šentjur pri Celju, Šibenik 2, vložil
91.000 SIT, Klepej Dragica, Laško, Rifen-
gozd 14b, vložila 91.000 SIT, Pezdevšek
Peter, Šmarje pri Jelšah, Ješovec 3a, vložil
91.000 SIT, Amon Marjetka, Celje, Lopata
17b, vložila 91.000 SIT, Borko Alojzija, Ce-
lje, Trubarjeva 56, vložila 91.000 SIT, Ejup
Ešefa, Celje, Pod kostanji 10, vložila
91.000 SIT, Grešak Bosiljka, Celje, Trubar-
jeva 48, vložila 91.000 SIT, Cegnar Uroš,
Celje, Na otoku 9, vložil 91.000 SIT, Rajgl
Zdravko, Celje, Iršičeva 6, vložil 91.000
SIT, Romih Tončka, Celje, Pečovnik 7, vlo-
žila 91.000 SIT, Safran Boštjan, Celje,
Zvodno 26a, vložil 91.000 SIT, Sagode Na-
taša, Celje, Gorica 41, vložila 91.000 SIT,
Sakelšek Olga, Celje, Brezova 2, vložila
91.000 SIT, Temnik Smiljan, Celje, Hoh-
krautova 9, vložil 91.000 SIT, Brecl Barba-
ra, Škofja vas, Šmiklavž 2c, vložila 91.000
SIT, Stebrnak Dragica, Celje, Partizanska
11, vložila 91.000 SIT, Toplak Tomislav,
Celje, Valvazorjeva 40, vložil 91.000 SIT,
Skutnik Maja, Celje, Ljubljanska cesta 62,
vložila 91.000 SIT, Končina Angela, Celje,
Goriška 2, vložila 91.000 SIT, in Slovenska
razvojna družba, d.d. – za program notra-
njega odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 34,657.000 SIT – vstopili 24. 2. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdolšek Franc, Laško, Cesta na Sve-
tino 48, ki od 24. 2. 1998 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bornšek Polo
na, Tržan Rajko in Toplak Vinko, vstopili
24. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 3720 Reciklaža

nekovinskih ostankov in odpadkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje št. LP 01371/01243-1998/BR z
dne 30. 4. 1998.

Rg-212274
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01314 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CONCORD, inženiring in
trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Hubadova
3, 3000 Celje, pod vložno št. 1/02106/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in družbenikov zaradi
prenosa poslovnega deleža, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo dejavnosti in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1318632
Firma: MARKON, Podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MARKON, d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 21
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Plausteiner Aleksander, iz-

stopil 4. 11. 1997; Jazbec Marko, Ponikva
3, in Fendre Franc, Ponikva, Brezje ob Slo-
mu 4a, vstopila 4. 11. 1997, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plausteiner Aleksander, razrešen
4. 11. 1997; direktorja Jazbec Marko in
Fendre Franc, imenovana 4. 11. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 1208/90 z dne
15. 10. 1990.

Rg-212275
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00405 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CESTE – KANALIZACIJA
CELJE, d.d., sedež: Lava 9, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, statuta in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5949025
Firma: CESTE – KANALIZACIJA

CELJE, proizvodnja in storitve, d.d.
Skrajšana firma:

CESTE-KANALIZACIJA CELJE, d.d.
Člani nadzornega sveta: Blatnik Jurij,

Gajšek Anton, Valenčak Jože in Arnšek
Franc, izstopili 7. 4. 1997; Golob Janko,
vstopil 7. 4. 1997, ter Kvas Marjan in Ro-
žanc Albin, vstopila 14. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 4521 Splošna gradbena dela;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 90005 Druge storitve javne higiene.

Sprememba statuta z dne 7. 4. 1997.

Rg-212280
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00265 z dne 10. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NOBLESSE, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Rečica
22, 3327 Šmartno ob Paki, pod vložno
št. 1/04595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5702844
Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1998: 5540

Točenje pijač in napitkov; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
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knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64200 Telekomunikacije; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snema-
nje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92200 Radijska in te-
levizijska 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; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1998.

Rg-212291
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00670 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KIT, Podjetje za proizvod-
njo električnih strojev in naprav, d.o.o.,
Laško, Cesta v Debro 11, sedež: Cesta v
Debro 11, 3270 Laško, pod vložno št.
1/01130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža, dejavnosti, zastopnika, družbenika zara-
di odsvojitve poslovnega deleža ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5406340
Firma: NAJDIHOJCA, trgovina in pro-

izvodnja igrač, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: NAJDIHOJCA, d.o.o.,

Celje
Sedež: 3000 Celje, Kocenova 4
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Selič Martin, izstopil

4. 6. 1997; Borlak Verica, Celje, Maistrova
25, vstopila 4. 6. 1997, vložila 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Selič Martin, razrešen 4. 6. 1997;
direktorica Borlak Verica, imenovana 4. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52473
Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;

74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-212297
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00249 z dne 23. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06744/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270796
Firma: THERMOKON, družba za pro-

izvodnjo in distribucijo energije, d.o.o.
Skrajšana firma: THERMOKOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 18
Osnovni kapital: 9,500.000 SIT
Ustanovitelja: KONITEX, d.o.o., in

KONUS KONEX, d.o.o., oba iz Slovenskih
Konjic, Mestni trg 18, vstopila 26. 2. 1998,
vložila po 4,750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bračko Janez, Slovenske Konjice,
Tepanje 131, imenovan 26. 2. 1998, ome-
jitev sklepanja pravnih poslov v vrednosti
nad 2.000 DEM; preračunano v SIT proti-
vrednost DEM za SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklepanja pravnega
posla, nad tem zneskom pa potrebuje so-
podpis obeh prokuristov, ter prokurista Ne-
ro Salvatore, Cupramarittima, Via Abadini 3,
in Grilj Savo, Slovenske Konjice, Borisa Vin-
terja 5a, imenovani 26. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 4010
Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9000
Storitve javne higiene.

Pri dejavnosti G 51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-212298
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00749 z dne 7. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06199/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5832047002
Firma: ŠPICA, Trgovina, špedicija in

storitve, d.o.o., Poslovalnica Celje
Skrajšana firma: ŠPICA, d.o.o., Poslo-

valnica Celje
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva ulica 36
Ustanoviteljica: ŠPICA, Trgovina, špedici-

ja in storitve, d.o.o., Laško, Trubarjeva ulica
45, vstopila 20. 6. 1997, odgovornost: vpi-
sana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Aškerc Manca, Laško, Trubarjeva
ulica 45, imenovana 20. 6. 1997 zastopa
podružnico brez omejitev kot vodja poslo-
valnice.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
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; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-212299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01369 z dne 16. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06843/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Ljubljani,
spremembo zastopnika, firme, sedeža, de-
javnosti, družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5470498
Firma: LOS, Inženiring, prozvodnja in

trgovina, d.o.o., Laško
Skrajšana firma: LOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3270 Laško, Sedraž 6a
Osnovni kapital: 1,502.884 SIT
Ustanovitelja: Bantan Alojz, izstopil

15. 11. 1996; Napret Janez, Laško, Se-
draž 6a, vstopil 15. 11. 1996, vložil
1,502.884 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bantan Alojz, razrešen 15. 11. 1996;
direktor Napret Janez, imenovan 15. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejav-
nost muzejev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
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izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih 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.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-

lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri šifri G 51.18 vse, razen farmacevt-
skih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/10534/00.

Spremembo akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 26. 11. 1996.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo vpisana v sodni register s sklepom
OS v Ljubljani Srg 9831/90 z dne 25. 1.
1991.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 18917/94 z dne 14. 6. 1996.

Rg-212305
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00216 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa TEGO, Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Žalec, sedež: Ki-
dričeva 1, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/04832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1122681
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

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

Rg-212312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00355 z dne 18. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MIZARSTVO, p.o., Rogaška
Slatina, Tržaški hrib 4, sedež: Tržaški
hrib 4, 3250 Rogaška Slatina, pod vlož-
no št. 1/00020/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in usta-
noviteljev, osnovni kapital, spremembo de-
javnosti in zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti, preoblikovanje iz p.o. v d.d. ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144043
Firma: MIZARSTVO ROGAŠKA SLATI-

NA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 75,692.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 13,563.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 7,569.000 SIT, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila 15,138.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 13,986.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
22,777.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d. – za program notranjega odkupa,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila 2,659.000
SIT – vstopili 27. 11. 1997, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žogan Marjan, Rogaška Slatina, Ra-
tanska vas 24, razrešen in ponovno imeno-
van 27. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zorko Jurij, Ba-
bič Marjan in Kolar Štefan, vstopili 27. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
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dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Organiziranje podjetja v družbeni lastnini
po sprejemu statuta na referendumu dne
21. 12. 1989; nastalo je iz dosedanje eno-
vite DO (isti reg. vl.) in je vpisano v sodni
register s sklepom sodišča Srg 1128/89
dne 30. 3. 1990.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01438/00845
– 1998/IZ z dne 9. 4. 1998.

Rg-212316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00651 z dne 3. 9. 1998 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
LAŠKO, z.o.o., Laško, Kidričeva 2, se-
dež: Kidričeva 2, 3270 Laško, pod vlož-
no št. 2/00388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5129753
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
domače živali; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 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; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-212322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00335 z dne 21. 9. 1998 pri
subjektu vpisa IPING, d.o.o., Inženiring,
projektiranje, Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 13, sedež: Zdraviliški trg 13,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/02976/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5507189
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-300002
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00428 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PROFIT, Podjetje za eko-
nomske, informacijske in računovodske
storitve, d.o.o., sedež: Efenkova 61,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov
in poslovnih deležev, dejavnosti, zastopni-
kov ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5303028
Firma: GAO, Gradnja, arhitektura, ob-

likovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GAO, d.o.o.
Ustanovitelja: Rabič Marjan, Velenje, Ce-

sta I/11, vstop 25. 12. 1991, vložek
309.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rabič Zakrajšek Petra, Velenje, Cesta I/11,
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vstop 30. 4. 1998, vložek 1,236.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rabič Marjan, razrešen 30. 4. 1998
in imenovan za prokurista; direktorica Rabič
Zakrajšek Petra, imenovana 30. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 10. 1998:
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1998:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.

Rg-300003
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00715 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SPEKTRA ORBIT, Računal-
niki, procesna tehnologija, trgovina
d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 36, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03256/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5558999
Firma: A2S SPEKTRA ORBIT, avtohi-

ša, trgovina, servis, d.o.o.
Skrajšana firma: A2S SPEKTRA ORBIT

d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 140
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

10. 9. 1998.

Rg-300012
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00415 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GAGO, trgovsko podjetje,
Tovarniška 15, Celje, d.o.o., sedež: To-
varniška 15, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novim vložkom, spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 1273841

Firma: GAGO, trgovsko podjetje,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,517.643 SIT
Ustanovitelj: Ramić Ešef, Brčko, H. Jer-

kovića 2, vstop 4. 6. 1993, vložek
1,517.643 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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 žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
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vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1306/93 z dne 15. 12. 1993.

Rg-300025
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01116 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa DETEL PET, inženiring,
d.o.o., sedež: Trg Celjskih knezov 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnih deležev in spremembo poslovnih de-
ležev, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5919878
Ustanovitelja: Bastl Maks, Rečica ob Sa-

vinji, Spodnja Rečica 10, vstop 20. 11.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zdolšek Simon, Šentjur, Ul.
skladateljev Ipavcev 10, vstop 10. 9. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1997.

Rg-300027
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00179 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST ZA
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLO-
VENIJE d.o.o., Celje, Cankarjeva 1/I, se-
dež: Cankarjeva 1/I, 3000 Celje, pod
vložno št. 4/00575/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, spremembo osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5114667
Osnovni kapital: 20,591.062,96 SIT
Ustanovitelji: Kmetijstvo Vipava, Podjetje

Agrogorica p.o., Šempeter, izstop 22. 2.
1996; VIVAT, vrhunska vina, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Mengeš, Jelovškova 38a, Hlu-
pič Jurij, Maribor, Kamniška 9a, Trsničar-
ska zadruga Vrhopolje, z.o.o., Vipava, Vrh-
polje 38a, vstopili 22. 2. 1996, vložili po
50.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 2. 1996.

Rg-300031
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00712 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA LAŠKO p.o. Laško, Kidričeva 2,
sedež: Kidričeva 2, 3270 Laško, pod vlož-
no št. 4/00583/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5221528
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:

65122 Dejavnost hranilnic.

Rg-300033
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00348 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST ZA
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLO-
VENIJE, d.o.o. Celje, Cankarjeva 1/I, se-
dež: Cankarjeva 1/I, 3000 Celje, pod
vložno št. 4/00575/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5114667
Ustanovitelji: KRKA ZDRAVILIŠČA, zdra-

viliške, turistične in gostinske storitve,
d.o.o., Novo mesto, izstop 25. 2. 1997;
Protner Boštjan, Maribor, Vodole 34, vstop
25. 2. 1997, vložek 49.754,32 SIT, odgo-
vornost: ostalo; Škofijski ordinariat Maribor,
Maribor, Slomškov trg 19, vstop 25. 2.
1997, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ostalo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 2. 1997.

Rg-300036
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00302 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA LAŠKO p.o. Laško, Kidričeva 2,
sedež: Kidričeva 2, 3270 Laško, pod vlož-
no št. 4/00583/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5221528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Gozdnikar Dragica, razrešena
14. 2. 1997 kot vodja hranilno kreditne
službe; zastopnica Juteršek Brigita, Laško,
Spodnja Rečica 190, imenovana 14.
2.1997, zastopa službo brez omejitev, kot
vodja hranilno kreditne službe.

Rg-300042
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00616 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MAVRICA, podjetje za za-
ložništvo, posredovanje in svetovanje,
d.o.o., Celje, Gallusova ulica 2, sedež:
Gallusova ulica 2, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/02551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5471796
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih

nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2416 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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 de-
javnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1998.

Rg-300043
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00654 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MEDOBČINSKI RADIO-
DIFUZNI ZAVOD OBČIN SLOVENSKE
KONJICE, ŠENTJUR IN ŠMARJE PRI
JELŠAH p.o., ŠTAJERSKI VAL, Šmarje
pri Jelšah, sedež: Šmarje pri Jelšah,
3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/00422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5055938
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strašek Vinko, razrešen 24. 2.
1983; zastopnica Kunstič Martina, razre-
šena 24. 2. 1983 kot računovodkinja; za-
stopnik Šarp Franc, razrešen 24. 2. 1983
kot zunanji sodelavec; direktorica Kidrič

Marija, Šmarje pri Jelšah, Rožna ulica 4,
imenovana 24. 2. 1983, zastopa zavod
brez omejitev.

Rg-300044
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00859 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
p.o., Ulica Cvetke Jerin 5, sedež: Ulica
Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/03754/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o financi-
ranju vzgoje in izobraževanja, spremembo
imena, spremembo ustanoviteljev in odgo-
vornosti, spremembo dejavnosti ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5082676
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupščina občine Celje, iz-

stop 30. 4. 1996; Občina Štore, omejena
subsidiarna, Štore, Cesta 14. divizije 15,
vstop 30. 4. 1996, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 8010 Predšolska vzgoja in osnov-
nošolsko izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol.

Organiziranje javnega zavoda po izločitvi
organizacijske enote zavoda ZOŠ Celje
(reg. vl. 1-550-08) je vpisano v sodni regi-
ster s sklepom sodišča Srg 1769/91 z dne
31. 3. 1992.

Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).

Rg-300046
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00329 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NAŠ ČAS, Časopisno-za-
ložniška in RTV družba, d.o.o., Velenje,
sedež: Foitova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža, po-
slovnih deležev ter družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5132053
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 3. 4. 1996; Slovenski od-
škodninski sklad, izstop 3. 4. 1996; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, izstop 3. 4. 1996; Blatnik Nad-
ja, Velenje, Stantetova ulica 16, vložek
715.458 SIT, Jug Nina, Velenje, Ulica Vr-
njačke banje 1, vložek 1,426.374 SIT, Kr-
stič-Planinc Milenka, Velenje, Kersnikova
cesta 1, vložek 775.458 SIT, Slapnik Mar-
jan, Velenje, Kardeljev trg 1, vložek
960.916 SIT, Podgoršek Tatjana, Šmartno
ob Paki, Rečica ob Paki 42, vložek
775.458 SIT, Plesnik Janez, Nazarje, Pri-
hova 30, vložek 835.458 SIT, Povalej Mari-
ja, Velenje, Prešernova cesta 9a, vložek
715.275 SIT, Vovk Stanislav, Velenje, Kar-
deljev trg 3, vložek 1,430.916 SIT, Zako-
šek Boris, Velenje, Kardeljev trg 1, vložek
2,919.921 SIT, Zakošek Mira, Velenje, Kar-
deljev trg 3, vložek 1,816.558 SIT, Zapu-
šek Marija, Velenje, Špeglova ulica 3, vlo-
žek 855.275 SIT, Rihtarič Peter, Velenje,

Stantetova ulica 4, vložek 1,210.918 SIT,
Beričnik Jure, Velenje, Šaleška cesta 18,
vložek 440.183 SIT, Čretnik Mitja, Velenje,
Šaleška cesta 20, vložek 1,381.832 SIT –
vstopili 27.10. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 4. 1996.

Rg-300052
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00818 z dne 25. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GRAFOMA, grafična dejav-
nost in trgovina, d.o.o. Celje, Maribor-
ska 145, sedež: Mariborska 145, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01381/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgo-
vornostjo ter spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5345090
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1998:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega 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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
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govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo ele-
ktričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 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; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 6. 1998.

Rg-300057
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00884 z dne 18. 9. 1998 pri
subjektu vpisa FINIS, revizijska družba,
d.o.o., Celje, sedež: Mariborska 81,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5578914
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Jeraša Blanka, razrešena 9.
7.1997 kot direktorica; direktorica Krajnc
Iva, Vojnik Kašova 1, imenovana 9. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300077
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00522 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa RUBICO TRADE, Zastopa-
nje in trgovina d.o.o., Planina pri Sevni-
ci, Planina 43a, sedež: Planina 43a,
3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/01294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
ka in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5420806
Ustanovitelja: Zupanec Marko, izstop

5. 5. 1997; Rajh-Špan Valentina, Planina
pri Sevnici, Planina pri Sevnici 39, vstop
18. 4. 1994, vložek 796.302,96 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; RUBICO TRADE,
Zastopanje in trgovina d.o.o., Planina pri
Sevnici, Planina pri Sevnici 43a, vstop 5. 5.
1997, vložek 706.155,44 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanec Marko, razrešen 5. 5.
1997; direktorica Rajh-Špan Valentina, ime-
novana 5. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 5. 5. 1997.
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KOPER

Rg-200514
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00941 z dne 24.12. 1997 pri
subjektu vpisa TULIPANO, trgovina, pro-
izvodnja, finančne in komercialne stori-
tve, turizem in agro dejavnost, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo družbeni-
kov in deležev, spremembo zastopnika, pro-
kurista in uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5807069
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mandič Petar, izstop 9. 2.

1994; Silverio Marian, Majano, Italija, Fra-
zione Susans 145, vstop 27. 5. 1993, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Montrone Michele, Muggia, Italija, Via
dei Calafati 12, vstop 9. 2. 1994, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mandič Petar, razrešen 10. 5. 1994;
prokuristka Račnik Irena, Koper, Vanganel-
ska 45a, imenovana 10. 5. 1994, direktor
Montrone Michele, imenovan 10. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-203266
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00385 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa VERTICAL, višinska dela,
d.o.o., Premačan 28, sedež: Premačan
28, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/00843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov, zastopnikov, uskladitev dejavnosti in
uskladitev aktov z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matiča št.: 5345529
Firma: VERTICAL – BRAJNIK IN

MALEČKAR, višinska dela, d.n.o.
Skrajšana firma: VERTICAL – BRAJNIK

IN MALEČKAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Malečkar Franc, Ankaran,

Premančan 28, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 26. 2. 1993, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Brajnik Janko,
Koper, Bonini 8, izstop iz d.o.o. in vstop v
d.n.o. 31. 3. 1995, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Malečkar Franc, razrešen 31. 3.
1995 in imenovan za družbenika, ki za od-
tujitev in obremenitev nepremičnin in os-
novnih sredstev, sklepanje kreditnih in po-
sojilnih poslov, dajanje poroštev, meničnih
zavez in za odpust dolga ter za sklepanje
vseh drugih poslov, katerih vrednost prese-
ga 1,500.000 SIT, potrebuje soglasje preo-
stalega družbenika; družbenik Brajnik Jan-
ko, imenovan 31. 3. 1995, za odtujitev in
obremenitev nepremičnin in osnovnih sred-
stev, sklepanje kreditnih in posojilnih po-
slov, dajanje poroštev, meničnih zavez in za

odpust dolga ter za sklepanje vseh drugih
poslov, katerih vrednost presega
1,500.000 SIT, potrebuje soglasje preo-
stalega družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-205255
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00241 z dne 4. 5. 1998 pri
subjektu vpisa JAVOR-STOLARNA, pro-
izvodnja pohištva d.o.o., Bač, sedež:
Bač, 6253 Knežak, pod vložno št.
1/01661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5438969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Merkač Srečko, razrešen 31. 8.
1996; direktor Slavec Rado, Knežak, Kne-
žak 150, imenovan 1. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-206699
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00586 z dne 15. 6. 1998 pod
št. vložka 1/05460/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1262882
Firma: TATIANA TOURS, turistično in

trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: TATIANA TOURS

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Ribiška 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Broussentseva Irina, Iva-

novo, Rusija, Ul. Generala Hlebnikova št.
36, vstop 2. 3. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Judež Alojz, Vrhnika, Log pri Brezovi-
ci, Ob cesti 11, imenovan 2. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Broussentseva Irina, imenovana 2. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 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-
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; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-207599
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00277 z dne 26. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ALBATROS D&V, prevozi
in špedicija, d.o.o., Postojna, Tržaška
12a, sedež: Tržaška 12a, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/02147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515181
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1998:

2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 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.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 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 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-
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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.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

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

Rg-207979
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01535 z dne 1. 7. 1998 pod št.
vložka 1/05478/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1253468
Firma: OPTIMA IMO-FINING, Pušnik

in partner, poslovanje z nepremičnina-
mi, najem in poslovne storitve, d.n.o.,
Divača

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornsotjo

Sedež: 6515 Divača, Ulica prekomor-
skih brigad 3

Ustanovitelja: Pušnik Andrej, Divača, Ul.
prekomorskih brigad 3, vstop 24. 11.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Grandič Matjaž, Divača, Ul.
prekomorskih brigad 3, vstop 24. 11.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pušnik Andrej, imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Grandič Matjaž, imenovan 24. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
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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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v 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.; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 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; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-209713
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00183 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ELCON, trgovina, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska
c. št. 109, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo družbenikov in deležev,
podatkov pri družbeniku, uskladitev dejav-
nosti ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5721261
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Đurišić Anton, Banja Luka,

BiH, Ulica Filipa Filipovića 8, vstop 3. 7.
1992, vložek 532.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Puljić Zdenko, Rijeka, Hr-
vaška, Vrhovo št. 12, vstop 3. 7. 1992,
vložek 532.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Klindić Josip, Zagreb, Hrvaška, Ale-
ja Antuna Augustinčiča 15, vstop 13. 1.
1998, vložek 456.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pu-
ljić Zdenko, razrešen 13. 1. 1998 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za namestni-
ka direktorja za tehnično področje, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, Klindić Josip, ime-
novan 13. 1. 1998 kot namestnik direktorja
za finančno področje, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Božić Milutin, Kranj,
Jaka Platiše št. 17, imenovan 13. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1998:
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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-

posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-209717
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00508 z dne 28. 8.1 998 pod
št. vložka 1/05493/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1274678
Firma: GTI INTERNATIONAL, gradbe-

na tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: GTI INTERNATIONAL,

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Trubarjeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Penning Alex Reenhard,

Leer, Nemčija, Feldstrasse 43, vstop 10. 3.
1998, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cestnik Alojz, Leipzig Wie-
dertzsch, Nemčija, Karl Liebknechtstrasse
115, vstop 10. 3. 1998, vložek 480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalšek Bo-
ris, Izola, Partizanska ulica 3, vstop 10. 3.
1998, vložek 255.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kalšek Boris, imenovan 10. 3. 1998,
sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe omejeno do zneska tolarske proti-
vrednosti 25.000 DEM, preko tega zneska
pa jih lahko sklene le na podlagi predhod-
nega sklepa skupščine; prokurist Cestnik
Alojz, imenovan 10. 3. 1998; prokurist Pen-
ning Alex Reenhard, imenovan 10. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 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; 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; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
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izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
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.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211134
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00579 z dne 28. 11. 1997 pri
subjektu vpisa JANJA – Prevoz potnikov v
pomorskem prometu d.o.o., Premancan,
Ankaran, sedež: Premancan št. 34a,
6280 Ankaran, pod vložno št. 1/03216/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, druž-
benikov, zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti in
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5636329
Firma: BELVEDUR BIOFARM, kmetij-

sko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: BELVEDUR BIOFARM,

d.o.o.
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 3a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Twrdy Rihard, izstop 25. 3.

1997; KEMIPLAS, kemična industrija in tr-
govina, d.o.o., Dekani, Dekani 3a, vstop
25. 3. 1997, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Twrdy Rihard, razrešen 25. 3. 1997;
direktor Tripar Nevijo, Slovensko Gračišče,
Belvedur 1, imenovan 25. 3. 1997, zastopa
družbo in sklepa pravne posle samostojno
do višine 300.000 DEM (tristotisoč nemških
mark), pravne posle nad to vrednostjo in prav-
ne posle o nakupu, prodaji in obremenjeva-
nju nepremičnin pa s predhodnim pisnim so-
glasjem družbenika KEMIPLAS d.o.o.; pro-
kurist Kadić Muharem, Zagreb, Hrvaška, Bar-
toliči 47, imenovan 25.3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 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; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-211796
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00655 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RIBA, ribištvo na morju,
d.o.o., Izola, sedež: Dantejeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in spremembe družbene ogod-
be z dne 24. 3. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5540542
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba

d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 23. 9. 1996, vložek 8,753.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Glavič Loreda-
no, Izola, Ivana Regenta 19, vstop 23. 9.
1996, vložek 10,555.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; KOMPAS SKLAD 3 PID
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 3. 6.
1997, vložek 12,504.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-211809
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00706 z dne 28. 10. 1998 pri

subjektu vpisa STREET TOUR, promet-
no-turistično in gostinsko podjetje,
d.o.o., Portorož, sedež: XXX. divizije 4,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/02634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo poslovnih deležev, sedeža, na-
slova družbenikov in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5550378
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55
Osnovni kapital: 25,572.000 SIT
Ustanovitelja: Oset Cita in Krušič Sreč-

ko, oba Portorož, Čokova 3, Lucija, vstopila
18. 12. 1991, vložila po 12,786.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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
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; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na 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; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti

v vodnem 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-211818
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00368 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa EDILNAUTICA – Gradbeniš-
tvo in ladjedelništvo, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Sečovlje 33, 6333 Sečovlje, pod vlož-
no št. 1/04635/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nikov in deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5823536
Ustanovitelji: Turrin Domenico in BADE-

FIN S.R.L. PORDENONE, izstopila 23. 1.
1998; Pliško Boris, Portorož, Letoviška 9,
vstop 19. 10. 1993, vložek 388.411 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pliško Silvo, Se-
čovlje, Parecag 86, vstop 19. 10. 1993, vlo-
žek 388.411 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lazar Mladen, Koper, Mladinska 8, vstop
19. 10. 1993, vložek 388.441 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Miklavec Davorin, Por-
torož, Vesna 20, vstop 23. 1. 1998, vložek
388.411 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pliško Boris, razrešen 23. 1. 1998;
direktor Miklavec Davorin, imenovan 23. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 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; 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; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih 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 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-211819
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00485 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa QUADRUM – radio-televizij-
ska in kinematografska produkcija d.o.o.,

Tomaj, Dutovlje, sedež: Tomaj 33, 6221
Dutovlje, pod vložno št. 1/03486/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti in aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5675359
Firma: QUADRUM, RTV produkcija,

d.o.o.
Skrajšana firma: QUADRUM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,142.857 SIT
Ustanovitelji: Oblak Leopold, Dutovlje, To-

maj 33, vstop 30. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mohorjeva družba v Celovcu, Celovec, Vik-
tringer Ring 26, vstop 3. 3. 1998, vložek
514.286 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koren Anton, Št. Jakob v Rožu, Št. Jakob v
Rožu 124, vstop 3. 3. 1998, vložek
128.571 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Leopold, imenovan 30. 7.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina 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.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-212453
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00137 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LESNO PODJETJE INTERI-
ER d.d., sedež: Industrijska cona, 6310
Izola, pod vložno št. 1/01471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika, članov nadzornega sveta in
čistopis statuta s temile podatki:

Matična št.: 5406854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Uršič Iztok, Izola, Oktobrske revolu-
cije št. 27, razrešen 23. 6. 1997 kot zača-
sni direktor in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Milostnik Alek-
sander, Ovčak Janez in Dodič Bruno, vsi
izstopili 10. 6. 1997 ter Grizonič Remigio,
Sajič Žarko in Škvarč Marko, vstopili 10. 6.
1997.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
24. 11. 1997.

Rg-212454
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00176 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-DEGRO, Tr-
govsko-gostinsko podjetje, d.d., sedež:
Lucija, Obala 144, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01330/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5301513
Člani nadzornega sveta: Gajič Brane, iz-

stop 17. 11. 1997 ter Janković Zoran, vs-
top 17. 11. 1997.

Rg-212466
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01586 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GLOBUS FILM, KO-
PER-CAPODISTRIA p.o., Podjetje za ki-
nematografijo, video, prireditve in rekla-
mo, sedež: Trubarjeva 1, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane
firme, ustanovitelje, in osnovni kapital, spre-
membo dejavnosti, tipa zastopnika in zača-
sni nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5053145
Firma: GLOBUS FILM – Kinematograf-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GLOBUS FILM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 9,070.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek 910.000
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SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 910.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, vložek 1,810.000 SIT, Nova-
kovič Slobodanka, Ankaran, Hrvatini 9a, vlo-
žek 360.000 SIT, Pečarič Iris, Koper,
Pobeška cesta 5, Bertoki, vložek 210.000
SIT, Novakovič Stojan, Ankaran, Hrvatini 9c,
vložek 410.000 SIT, Vukmirovič Borka, Ko-
per, Cesta na Markovec 11, vložek
170.000 SIT, Črnjavič Katja, Koper, Ulica
Vena Pilona 8, vložek 210.000 SIT, Jazbin-
šek Anton, Piran, Stjenkova ulica 1, vložek
290.000 SIT, Badovinac Biserka, Koper,
Kolaričeva 19, vložek 290.000 SIT, Guralj
Milorad, Koper, Strma pod 4a, vložek
1,130.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., (Sklad RS za razvoj), Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 2,370.000 SIT –
vstopili 26. 8. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Guralj Milorad, razrešen 26. 8.
1998 in ponovno imenovan za direktorja,
ki kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Može Tomaž,
Čalija Jadranko in Stepančič Srečko vsi
vstopili 26. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, družba opravlja samo dejavnost
menjalnic.

Družbena pogodba z dne 26. 8. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01511/01215-1998/TT z dne
5. 10. 1998.

Rg-213043
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03086 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MC – Usnjena galanterija
d.o.o., Pobegi, Koper, sedež: Pobegi, Ili-
rija 28, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04095/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, spremembo dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temilepo-
datki:

Matična št.: 5761948
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelja: Del Tedesco Claudio, Por-

denone, Italia, V. P. Diacono 27 Fontana-
fredda, vstop 25. 2. 1993, vložek 780.810
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bordon
Mitja, Koper, Pobegi, Ilirija 28, vstop 25. 2.
1993, vložek 750.190 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-213044
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01266 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SREDNJA TEHNIŠKA IN
NARAVOSLOVNA ŠOLA POSTOJNA, p.o.,
sedež: Cesta v staro vas 2, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/00055/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča preoblikovanje
v javni zavod, spremembo firme, ustanovite-
lja, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5086957
Firma: SREDNJA ŠOLA POSTOJNA
Ustanovitelj: Republika Slovenije, Vlada

Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčiče-
va ulica 20, vstop 27. 2. 1992, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Grahor Alojz, razrešen 31. 8. 1996
kot pomočnik ravnatelja; zastopnik Komo-
vec Franc, Postojna, Pretnerjeva 9, imeno-
van 24. 10. 1994 kot pomočnik ravnatelja,
ki zastopa z enakimi pooblastili kot ravna-
telj; zastopnik Abrahamsberg Metod, Po-
stojna, Jenkova 18, imenovan 24. 10. 1994
kot pomočnik ravnatelja, ki zastopa z enaki-
mi pooblastili kot ravnatelj.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28730 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 55510
Storitve menz; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80210 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 80220 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-213045
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01551 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VINAKOPER, Podjetje za
proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o., Ko-
per – VINAKOPER, Impresa per la pro-
duzione e vendita del vino, s.r.l., Capo-
distria, sedež: Šmarska c. 1, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in poslovnih deležev, razširitev dejavnosti in
prečiščeno besedilo družbene ogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5358531
Osnovni kapital: 1.165,320.000 SIT
Ustanovitelji: FINOR, svetovanje in

opravljanje finančnih poslov, d.o.o., Koper,
Pristaniška ulica 14, vložek 878.263,419
SIT, Kmetijska zadruga Agraria Koper,
z.o.o., Koper, Ul. 15. maja 17, vložek
241,106.581 SIT, Aganović Hedija, Koper,
Istrska cesta št. 15, vložek 350.000 SIT,
Aganović Ismet, Koper, Istrska cesta št. 15,
vložek 350.000 SIT, Babič Edi, Koper, Van-
ganel št. 6, vložek 200.000 SIT, Babič
Eleonora, Koper, Vanganel št. 6, vložek
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400.000 SIT, Babič Marino, Koper, Vanga-
nel št. 6, vložek 400.000 SIT, Baruca An-
gel, Šmarje, Koštabona št. 69, vložek
400.000 SIT, Baruca Silvana, Šmarje, Ko-
štabona št. 69, vložek 400.000 SIT, Belič
Olga, Marezige, Babiči št. 34, vložek
400.000 SIT, Belič Silvester, Marezige, Ba-
biči št. 34, vložek 400.000 SIT, Berce He-
lena, Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh št. 40,
vložek 350.000 SIT, Berce Peter, Črni vrh
nad Idrijo, Črni vrh št. 40, vložek 100.000
SIT, Bertok Dean, Koper, Markova ulica št.
11, vložek 300.000 SIT, Binkar Ada, Ko-
per, Cesta na Rižano št. 13a, vložek
350.000 SIT, Bonin Renato, Koper, Man-
žan št. 59, vložek 400.000 SIT, Božič An-
ton, Koper, Triban št. 2, vložek 400.000
SIT, Božič Gracjela, Koper, Triban št. 2,
vložek 350.000 SIT, Brkljača Ana, Škofije,
Spodnje Škofije 69, vložek 400.000 SIT,
Brkljača Ana, Koper, Opekarska ulica št. 8,
vložek 300.000 SIT, Brkljača Duško, Črni
kal, Predloka št. 1, vložek 300.000 SIT,
Brkljača Karmen, Koper, Opekarska ulica
št. 8, vložek 100.000 SIT, Brkljača Krist-
jan, Koper, Opekarska ulica 8, vložek
100.000 SIT, Brkljača Kuzma, Koper, Ope-
karska ulica št. 8, vložek 300.000 SIT, Br-
kljača Ratko, Škofije, Spodnje Škofije št.
69, vložek 350.000 SIT, Brkljača Stana,
Koper, Cesta na Markovec št. 7, vložek
400.000 SIT, Brkljača Vedran, Črni kal,
Predloka št. 1, vložek 100.000 SIT, Brklja-
ča Željko, Koper, Cesta na Markovec št. 7,
vložek 350.000 SIT, Bržan Rado, Koper,
Kvedrova cesta št. 7, vložek 300.000 SIT
Bukovac Tatjana, Škofije, Plavje št. 59, vlo-
žek 250.000 SIT, Burič Denis, Dekani, De-
kani št. 214, vložek 100.000 SIT, Burič
Stana, Dekani, Dekani št. 214, vložek
400.000 SIT, Cimperšek Andrej, Koper,
Frenkova cesta št. 24, vložek 100.000 SIT,
Cimperšek Milan, Koper, Frenkova c. št.
24, vložek 350.000 SIT, Cimperšek To-
maž, Koper, Frenkova cesta št. 24, vložek
100.000 SIT, Čačič Nikola, Koper, Zadruž-
na št. 2, vložek 350.000 SIT, Čačić Stani-
slava, Koper, Istrska cesta št. 29a, vložek
350.000 SIT, Čačić Slavko, Koper, Istrska
cesta št. 29a, vložek 400.000 SIT, Čam-
džić Čamil, Koper, Pobeška cesta 6, vložek
400.000 SIT, Černeka Gisella-Celestina,
Koper, Cesta med vinogradi št. 28, vložek
400.000 SIT, Čurlik Dragojla, Piran, Forna-
če št. 3, vložek 350.000 SIT, Delošto Dori-
jana, Šmarje, Koštabona št. 69, vložek
300.000 SIT, Delošto Mateja, Izola, Polje
št. 31, vložek 100.000 SIT, Delošto Pri-
mož, Izola, Polje št. 31, vložek 100.000
SIT, Delošto Zdenko, Izola, Polje št. 31,
vložek 300.000 SIT, Dilič Pjerina, Šmarje,
Koštabona št. 59, vložek 400.000 SIT, Dje-
dović Mirzet, Šmarje, Pomjan št. 27, vložek
300.000 SIT, Dolenc Dario, Ankaran, Bari-
žoni št. 11, vložek 100.000 SIT, Dolenc
Dean, Ankaran, Barižoni št. 11, vložek
100.000 SIT, Dolenc Petra, Ankaran, Bari-
žoni št. 11, vložek 300.000 SIT, Erhatič
Darko, Ankaran, Barižoni št. 14, vložek
300.000 SIT, Erhatič Maja, Koper, Pahor-
jeva ulica št. 32, vložek 100.000 SIT, Erha-
tič Mateja, Koper, Pahorjeva ulica št. 32,
vložek 100.000 SIT, Erhatič Slavica, Ko-
per, Pahorjeva ulica št. 32, vložek 300.000
SIT, Fatorič Aldo, Šmarje, Koštabona št. 7,

vložek 400.000 SIT, Fatorić Marija, Šmar-
je, Koštabona št. 7, vložek 350.000 SIT,
Fatorič Sonja, Šmarje, Koštabona št. 7, vlo-
žek 200.000 SIT, Gegaj Sabit, Koper, Ope-
karska ulica št. 7, vložek 350.000 SIT, Gla-
vina Emil, Šmarje, Krkavče št. 35, vložek
400.000 SIT, Goja Ana, Šmarje, Koštabo-
na št. 62, vložek 350.000 SIT, Golob Jo-
žef, Koper, Škocjan št. 34g, vložek
400.000 SIT, Golob Simeuna, Koper,
Škocjan št. 34g, vložek 400.000 SIT, Ha-
džič Esperia, Koper, Bonini št. 48a, vložek
557.800 SIT, Hadžić Simona, Koper, Boni-
ni št. 48a, vložek 357.800 SIT, Hrvatin Pal-
mira, Šmarje, Šmarje št. 13a, vložek
400.000 SIT, Hrvatin Rihard, Šmarje, Šmar-
je št. 13a, vložek 350.000 SIT, Hrženjak
Robert, Škofije, Spodnje Škofije št. 30, vlo-
žek 200.000 SIT, Ivančić Teodor, Koper,
Škocjan št. 62, vložek 350.000 SIT, Jakac
Arjela, Koper, Partizanska ulica št. 8d, vlo-
žek 300.000 SIT, Jakomin Dejan, Gračišče,
Kubed št. 50, vložek 200.000 SIT, Jančič
Andrej, Koper, Ulica ob spomeniku št. 14,
vložek 400.000 SIT, Kamenšek Marjan, Ko-
per, Bonini št. 65a, vložek 350.000 SIT,
Kapel Aleksandra Silvija, Šmarje, Krkavče
št. 23, vložek 100.000 SIT, Kapel Ivan-Sta-
nislav, Šmarje, Krkavče št. 23, vložek
350.000 SIT, Kapel Kristjan, Šmarje, Kr-
kavče št. 23, vložek 100.000 SIT, Kapel
Sandra, Šmarje, Krkavče št. 23, vložek
100.000 SIT, Kerkez Miranda, Koper, Za-
bavlje št. 1c, vložek 300.000 SIT, Klenar
Aleksander, Škofije, Plavje št. 55, vložek
100.000 SIT, Klenar Iztok, Škofije, Plavje
št. 55, vložek 300.000 SIT, Klenar Sabri-
na, Škofije, Plavje št. 55, vložek 250.000
SIT, Kodarin Boža, Marezige, Boršt št. 22a,
vložek 300.000 SIT, Kodarin Matej, Mare-
zige, Boršt št. 22a, vložek 100.000 SIT,
Kodarin Uroš, Marezige, Boršt št. 22a, vlo-
žek 100.000 SIT, Korva Josip, Koper, Kam-
pel št. 11, vložek 400.000 SIT, Korva Maj-
da, Koper, Kampel št. 11, vložek 100.000
SIT, Korva Maria, Koper, Kampel št. 11,
vložek 400.000 SIT, Košanc Mavricijo, Ma-
rezige, Babiči št. 34a, vložek 250.000 SIT,
Košanc Silvija, Marezige, Babiči št. 34a,
vložek 350.000 SIT, Kozlović Guido, Mare-
zige, Babiči št. 24, vložek 400.000 SIT,
Kozlovič Igor, Marezige, Babiči št. 28, vlo-
žek 300.000 SIT, Kozlovič Zvezda, Marezi-
ge, Babiči št. 24, vložek 400.000 SIT, Mah-
ne Dušan, Ankaran, Oljčna pot št. 10a, vlo-
žek 350.000 SIT, Majer Fabio, Koper, Van-
ganelska cesta št. 43e, vložek 400.000
SIT, Majer Marija, Koper, Vanganelska ce-
sta št. 43a, vložek 350.000 SIT, Markučič
Bogdan, Koper, Hrastovlje št. 4, vložek
300.000 SIT, Matić Valentin, Koper, Kralje-
va ulica št. 19, vložek 400.000 SIT, Palčič
Edvin, Gračišče, Karli št. 5, vložek 300.000
SIT, Kodarin Josip, Marezige, Boršt št. 22a,
vložek 300.000 SIT, Palčič Jožefa, Gra-
čišče, Karli št. 5, vložek 400.000 SIT, Pal-
čič Dorič, Koper, Sergeja Mašere št. 3,
vložek 350.000 SIT, Pavlović Ljubica, An-
karan, Hrvatini št. 183b, vložek 350.000
SIT, Peroša Danijel, Šmarje, Sergaši št. 25,
vložek 100.000 SIT, Peroša Nadja, Šmar-
je, Sergaši št. 25, vložek 350.000 SIT, Pe-
roša Slavko, Šmarje Sergaši št. 25, vložek
350.000 SIT, Pincin Marina, Koper, Triban
št. 13, vložek 350.000 SIT, Pletikos Nives,

Koper, Dolinska cesta št. 1, vložek
250.000 SIT, Požar Zdenko, Ljubljana, Po-
kljukarjeva ulica št. 4, vložek 350.000 SIT,
Požar Zdenko, Ljubljana, Poklukarjeva ulica
št. 4, vložek 200.000 SIT, Pucer Breda,
Šmarje, Puče št. 48, vložek 300.000 SIT,
Pucer Damjan, Šmarje, Puče št. 48, vložek
100.000 SIT, Pucer Joakin, Šmarje, Krkav-
če št. 22a, vložek 400.000 SIT, Pucer Jo-
sipina, Šmarje, Puče št. 48, vložek
400.000 SIT, Pucer Luka, Šmarje, Puče št.
48, vložek 100.000 SIT, Pucer Nerina,
Šmarje, Krkavče št. 22a, vložek 400.000
SIT, Pucer Nevijo, Šmarje, Puče št. 48,
vložek 350.000 SIT, Sever Jadran, Črni kal,
Loka št. 18, vložek 300.000 SIT, Sirotich
Mario, Koper, Levstikova ulica št. 3, vložek
400.000 SIT, Skrt Jožef, Koper, Bošama-
rin št. 53, vložek 400.000 SIT, Stepančič
Cvetka, Gračišče, Pregara št. 63, vložek
300.000 SIT, Stepančič Kristina, Gračišče,
Pregara št. 63, vložek 100.000 SIT, Ste-
pančič Lucijan, Koper, Vanganelska cesta
št. 57, vložek 300.000 SIT, Stepančič Ma-
teja, Gračišče, Pregara št. 63, vložek
100.000 SIT, Stepančič Nevijo, Gračišče,
Pregara št. 63, vložek 300.000 SIT, Ste-
pančič Paolo, Gračišče, Pregara št. 63, vlo-
žek 100.000 SIT, Stepančič Štefanija, Gra-
čišče, Pregara št. 70, vložek 400.000 SIT,
Stepančič Veronika, Gračišče, Pregara št.
63, vložek 400.000 SIT, Šalgaj Gjurgjica,
Koper, Istrska cesta št. 29a, vložek
350.000 SIT, Šalgaj Tatjana, Koper, Istrska
cesta št. 29a, vložek 200.000 SIT, Šavron
Ines, Koper, Krastovlje št. 4, vložek
250.000 SIT, Šavron Martin, Koper, Hra-
stovlje št. 4, vložek 100.000 SIT, Šket An-
ton, Ankaran, Barižoni št. 14, vložek
400.000 SIT, Šket Marija, Ankaran, Barižo-
ni št. 14, vložek 400.000 SIT, Štravs Janja,
Koper, Kvedrova št. 7, vložek 350.000 SIT,
Štrbac David, Črni kal, Črni kal št. 15a,
vložek 100.000 SIT, Štrbac Vesna, Črni
kal, Črni kal št. 15a, vložek 250.000 SIT,
Švetak Izidor, Ankaran, Železniška cesta 3,
vložek 350.000 SIT, Tobias Emilija, Anka-
ran, Vinogradniška pot št. 22, vložek
400.000 SIT, Tobias Janez, Ankaran, Vino-
gradniška pot št. 22, vložek 400.000 SIT,
Valentinčič Leon, Črni kal, Predloka št. 10,
vložek 350.000 SIT, Vlačić Danijela, Ljub-
ljana, Dunajska cesta št. 105, vložek
100.000 SIT, Vlačić Dario, Ljubljana, Du-
najska cesta št. 105, vložek 300.000 SIT,
Volarič Lucija, Koper, Vojkovo nabrežje št.
14, vložek 300.000 SIT, Volarič Zofija, Ko-
per, Vojkovo nabrežje št. 14, vložek
400.000 SIT, Vuk Marjan, Sečovlje, Drago-
nja št. 122, vložek 300.000 SIT, Udovič
Anamarija, Šmarje, Koštabona št. 67, vlo-
žek 200.000 SIT, Zadkovič Antonija, Šmar-
je, Koštabona št. 67, vložek 350.000 SIT,
Zadkovič Feliks, Šmarje, Koštabona št. 67,
vložek 400.000 SIT, Zadkovič Robert,
Šmarje, Koštabona št. 67, vložek 100.000
SIT, Zajec Elena, Izola, Korte št. 44a, vlo-
žek 100.000 SIT, Zajec Loredana, Izola,
Korte št. 44a, vložek 300.000 SIT, Zajec
Roman, Izola, Korte št. 44a, vložek
400.000 SIT, Zerbo Dragomir, Škofije,
Spodnje Škofije št. 11a, vložek 350.000
SIT, Zupan Sebastijan, Koper, Partizanska
ulica št. 8d, vložek 100.000 SIT, Žitnik Alen,
Koper, Semedela št. 84, vložek 100.000
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SIT, Žitnik Josip, Koper, Semedela št. 84,
vložek 300.000 SIT, Žitnik Marina, Koper,
Semedela št. 84, vložek 100.000 SIT, Žit-
nik Radmila, Koper, Semedela št. 84, vlo-
žek 300.000 SIT, Živec Sonja, Koper, Po-
begova ulica št. 6, vložek 300.000 SIT,
Živković Josip, Škofije, Jelarji št. 3, vložek
350.000 SIT, Klinec Evgen, Koper, Puntar-
ska ul. 6, vložek 300.000 SIT, Štravs Marti-
na, Koper, Kvedrova št. 7, vložek 84.400
SIT – vstopili 19. 12. 1997, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:
52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 27. 11. 1998.

Rg-213048
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00781 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA
LIVARNA KOMEN, d.o.o., sedež: Komen
139, 6223 Komen, pod vložno št.
1/02828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5576857
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Co-

lja Vojko, Branik, Preserje 4b, razrešen
30. 4. 1998 kot v.d. direktorja ter dne 1. 5.
1998 imenovan za direktorja, ki posle gle-
de: nakupa, odtujitve in obremenitve nepre-
mičnin, najemanja posojil ali nakup osnov-
nih sredstev, če njihova vrednost presega
100.000 DEM, dajanje posojil in prevze-
manje poroštev, če vrednost presega
25.000 DEM, odtujitev osnovnih sredstev,
če njihova skupnost vrednost preseže
10.000 DEM, sklepanje pogodb o dolgo-
ročnih naložbah, in druge podobne posle
lahko sklene le s soglasjem družbenika.

Rg-213049
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00797 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KOMIS, proizvodnja in trgo-
vina z lesnimi izdelki, uvoz, izvoz, d.o.o.,
sedež: Veliki otok 44e, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/01525/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos poslovnih dele-
žev, vstop družbenikov in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5421063
Ustanovitelji: Mikuletič Ivan, Postojna,

Cesta v Staro vas 5, vstop 12. 5. 1994,
vložk 429.593 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Semenič Renato, Postojna, Cesta v
Staro vas 5, vstop 4. 10. 1996, vložek
428.785 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blažič Stanislav, Edinhoven, Bischop Bek-
kerslaan 52, vstop 4. 10. 1996, vložek
532.469 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koščak Aleš, Postojna, Rožna ulica 27, vs-
top 4. 10. 1996, vložek 224.163 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Čistopis družbene pogodbe z dne 7. 1.
1997.

Rg-213050
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00885 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA POSPEŠEVANJE
PODJETNIŠTVA IN OBRTI KOPER, sedež:

Ferrarska 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena zavoda, ustano-
viteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5868696
Firma: REGIONALNI RAZVOJNI

CENTER
Ustanovitelj: STUDIO TIP d.o.o., Koper,

izstop 26. 5. 1998; Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva 10, vstop 26. 5. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bartolič Irena, razrešena 14. 5.
1998; direktor Nemarnik Giuliano, Koper,
Kampel 94a, imenovan 15. 5. 1998, zasto-
pa center brez omejitev.

Rg-213051
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01048 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OBLAK & BRŽAN, trgovina
in storitve d.n.o., Marezige, sedež: Babi-
či 8, 6273 Marezige, pod vložno št.
1/04756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.o.o., spremem-
bo firme, skrajšane firme, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo po-
datkov družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5838363
Firma: OBLAK & BRŽAN, Trgovina in

storitve, d.o.o., Marezige
Skrajšana firma: OBLAK & BRŽAN,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Oblak Leon, Šmarje pri Ko-

pru, Koštabona 8, izstop iz d.n.o. in vstop v
d.o.o. 11. 6. 1998, vložek 630.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bržan Alek, Ma-
rezige, Babiči 8, izstop iz d.n.o. in vstop v
d.o.o., 11. 6. 1998, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Martinaz Marco,
Milje, Italija, Localita Fontanella 3d, izstop iz
d.n.o. in vstop v d.o.o. 11. 6. 1998, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ob-
lak Leon, razrešen 11. 6. 1998 kot poslo-
vodja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Bržan Alek, razrešen
11. 6. 1998 kot poslovodja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 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-
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;
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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;



Stran 2836 / Št. 41-42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Pod opr. št. Srg 1048/98 z dne 23. 11.
1998 se vpiše preoblikovanje družbe iz
d.n.o. v d.o.o. na podlagi družbene
pogodbe z dne 11. 6. 1998.

Rg-213052
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01106 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa KLJUČAVNIČARSTVO
d.o.o., Postojna, sedež: Tržaška cesta
24, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00249/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5016487
Sedež: 6230 Postojna, Veliki Otok 44s
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
26. 7. 1998; Sklad RS za razvoj, izstop
20. 9. 1998; INFOND – ZLAT, pooblaščena
investicijska družba d.d., Maribor, Trg svo-
bode 6, vstop 20. 9. 1996, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; VIPA IN-
VEST NANOS d.d. Nova Gorica, Nova Gori-
ca, Kidričeva 7, vstop 26. 7. 1996, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-213054
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01120 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GAMERX, Trgovina in druge
storitve d.o.o., Gažon št. 45, Šmarje pri
Kopru, sedež: Gažon 45, 6274 Šmarje,
pod vložno št. 1/02863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580820
Firma: GAMERX, trgovina in druge sto-

ritve d.o.o.
Sedež: 6274 Šmarje, Gažon 45b
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301

Dejavnost restavracij in gostiln; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov.

Rg-213055
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01121 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/02863/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 5580820001
Firma: GAMERX, trgovina in druge sto-

ritve d.o.o. – Podružnica Dragonja
Skrajšana firma: GAMERX d.o.o., Ga-

žon pri Kopru – Podružnica Dragonja
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6333 Sečovlje, Dragonja 84
Ustanovitelj: GAMERX trgovina in druge

storitve d.o.o., Šmarje, Gažon 45b, vstop
4. 10. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gregorič Zdenko, Šmarje, Gažon
45b, imenovan 4. 10. 1996, kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov.

Rg-213058
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01258 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa C.P.E. GROUP, trgovina s
športno opremo in storitve d.o.o., sedež:
Ferrarska 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1216007
Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:

3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-213062
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01517 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTELI BERNARDIN, d.d.,
Portorož, sedež: Obala 2, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/01100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zmanjšanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5004837
Osnovni kapital: 2.103,117.000 SIT
Pod opr. št. Srg 1517/98 z dne 15. 12.

1998 se vpiše sklep skupčine z dne 30. 4.
1998 o zmanjšanju osnovnega kapitala za
znesek 49,892.190 SIT.

Rg-213064
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01617 z dne 16. 12. 1998 pri

subjektu vpisa HOTELI BERNARDIN, d.d.,
Portorož, sedež: Obala 2, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/01100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklepe o zmanj-
šanju in povečanju osnovnega kapitala, raz-
širitev dejavnosti in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5004837
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:

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; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.

Pod opr. št. Srg 1617/98 z dne 16. 12.
1998 se vpiše sklep skupščine z dne
16. 7. 1998, da se osnovni kapital druž-
be, ki znaša 2.103,117.000 SIT zmanjša
za 1.802,675.000 SIT tako, da po izvrše-
nem zmanjšanju znaša 300,442.000 SIT,
ter se nato poveča za 4.598,167.000 SIT,
tako da po izvršenem zmanjšanju in pove-
čanju skupaj znaša dokončno in se v pre-
čiščenem besedilu statuta glasi na
4.898,609.000 SIT, ki je razdeljen na
4,898.609 navadnih delnic po 1000 SIT
vsaka.

Rg-213067
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01660 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LAMY ARGENTI IN OSTA-
LI, Storitve in trgovina, d.n.o., sedež: Kve-
drova cesta 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05093/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, spre-
membo bivališča družbenikov in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5928290
Sedež: 6000 Koper, Grinjan 10c
Ustanovitelja: Argenti Diana in Argenti

Marino, oba Koper, Grinjan 10c, vstopila
21. 11. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Argenti Diana, imenovana 21. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Argenti Marino, imenovan 21. 11.
1995, kot namestnik direktorja zastopa dru-
bo brez omejitev.

Rg-213068
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01671 z dne 18. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05555/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331523
Firma: DEBERNARDI CONSULTING, In-

vesticijsko in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DEBERNARDI CON-

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

govornostjo
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Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 14.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Debernardi Igor in Deber-

nardi Zdenka, oba Portorož, Liminjanska
89, Lucija, vstopila 28. 10. 1998, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Debernardi Igor, imenovan 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Debernardi Zdenka, imenovana
28. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 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; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-213070
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01673 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TURISTIČNO PODJETJE
PORTOROŽ d.o.o., sedež: Cesta solinar-

jev, št. 6, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/00651/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.d.,
spremembo firme, skrajšano firmo, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti, spremembo poobla-
stil zastonika ter začasni nadzorni svet s
temile podatki:

Matična št.: 5006082
Firma: TURISTIČNO PODJETJE POR-

TOROŽ, d.d.
Skrajšana firma: TP PORTOROŽ, d.d.
Osnovni kapital: 390,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, udeleženci interne razdelitve, udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 12. 10.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lojo Enes, Portorož, Belokriška 22,
razrešen 12. 10. 1998 kot generalni direk-
tor ter ponovno imenovan za generalnega
direktorja, ki kot začasna uprava zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Velkaverh Gre-
gor, Dodič Danica in Kastelic Irena, vsi vsto-
pili 12. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
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; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Statut z dne 12. 10. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01537/00980-1998/IZ z dne
29. 10. 1998, vpisano pod opr. št. Srg
1673/98 z dne 17.12. 1998.

Rg-213071
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01685 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PRIMULA COMMERCE,
podjetje za trgovino na debelo, gospo-
darsko svetovanje, posredništvo, mar-
keting in inženiring d.o.o., sedež: Vojke
Šmuc 11, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in povečanje os-
novnega vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5302650
Ustanovitelj: Tomljenović Nikola, izstop

29. 10. 1998; Kocjan Rajko, Koper, Ulica
Vojke Šmuc 11, vstop 27. 11. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-213072
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01764 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ROVA INTERNATINAL, pro-
izvodnja gum in trgovina, d.o.o., sedež:
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04449/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5807263
Sedež: 6000 Koper, Bertoki, Ariol 1.

Rg-213075
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01800 z dne 26. 11. 1998 pod
št. vložka 1/05544/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 1215779
Firma: BALASTY, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vilharje-

va 24
Osnovni kapital, ustanovitelj, dejavnost

in zastopnik kot že doslej vpisano.
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Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/29791/00.

Rg-213076
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01802 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa HERBA, izvoz, uvoz in trgo-
vina d.o.o., Ankaran, sedež: Larisova 7,
6280 Ankaran, pod vložno št.
1/02992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5595959
Ustanovitelj: Fras Boris, izstop 7. 1.

1997; Karas Aleksander, Koper, II. preko-
morske brigade 18a, vstop 7. 12. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-213077
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01818 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RITEX, proizvodnja in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05296/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov in deležev, prokurista in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1192922
Sedež: 6210 Sežana, Kraška ulica

brez številke
Osnovni kapital: 95,960.175 SIT
Ustanovitelji: Locatelli Gianluigi, Cassa-

no Magnano, Italija, Via Piave 22, vstop
24. 3. 1997, vložek 38,384.070 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Solinas Antonio,
Gallarate, Italija, Campo dei Fiori 12, vstop
24. 3. 1997, vložek 38,384.070 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; RIGALTEX AG, Va-
duz, Principati Lichenstein, Schaan, vstop
2. 6. 1997, vložek 9,596.017,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; NUOVA RITEX,
S.p.a., Milano, Italija, Via Camperio 14, vs-
top 2. 6. 1997, vložek 9,596.017,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Grbec Edi, razrešen 8. 12. 1997;
prokurist Stokin Marko, Koper, Rozmanova
ulica 52, imenovan 8. 12. 1997.

KRANJ

Rg-200831
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01675 z dne 16. 12. 1997 pod
št. vložka 1/05995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: 4275 Begunje, Begunje 22
Osnovni kapital: 1,875.213 SIT
Ustanovitelj: Avsenik Martin, Ljubljana,

Staničeva 33b, vstopil 3. 12. 1997, vložil
1,875.213 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Rg-201842
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00092 z dne 19. 1. 1998 pri
subjektu vpisa GRUDEN, podjetje za trgo-
vino, kooperacijo, zastopanje in posre-
dovanje, Kranj, d.o.o., sedež: Jake Plati-
še 17, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje kapitala in deležev, spre-
membo sedeža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5586135
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 8
Osnovni kapital: 13,502.000 SIT
Ustanovitelja: Gruden Boris in Gruden

Aleksandra, oba iz Kranja, Zlato polje 17,
vstopila 17. 12. 1989, vložila po 6,751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1996.

Rg-208097
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01015 z dne 13. 7. 1998 pod
št. vložka 1/06250/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303937
Firma: I.S.S., industrijske servisne sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: I.S.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Branko, Duplje,

Spodnje Duplje 10a, vstopil 18. 5. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Branko, imenovan 18. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1998: 0125
Reja drugih živali; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-

izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge in-
štalacije 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; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6420 Telekomunikacije; 6713 Po-
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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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 75251 Vodenje, izvajanje in pod-
pora enot civilne zaščite; 75252 Poklicno
in prostovoljno gasilstvo; 75253 Druge ob-
like zaščite in reševanja; 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; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

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

Rg-210589
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01334 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ŠEGULA & CO., inženiring,
d.n.o., Škofja Loka, sedež: Suška cesta
34, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05563/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5880955
Ustanoviteljica: Rozman Irma, izstopila

20. 7. 1997; Kralj Nataša, Vrtojba, Šempe-
ter pri Gorici, Ulica 9. septembra 49, vsto-
pila 20. 7. 1997, vložila 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rozman Irma, razrešena 20. 7. 1997; Kralj
Nataša, imenovana 20. 7. 1997, kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-210603
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01418 z dne 22. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06283/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323652
Firma: APRO COM, podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, turizem in komercialne
storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta gorenjske-

ga odreda 15a
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Ažman Aleksander, Bled,

Cesta gorenjskega odreda 15a, vstopil
11. 6. 1998, vložil 2,108.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ažman Aleksander, imenovan 11. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 15960
Proizvodnja piva; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 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.; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 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 točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92712 Dejavnost igralnic.
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Družba v okviru dejavnosti pod šifro
92.712 opravlja samo dejavnost igralnih av-
tomatov.

Rg-210612
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00161 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BOMIS, export-import,
d.o.o., Tržič, sedež: Deteljica 9, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/05104/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti in osebe, pooblaščene za zasto-
panje, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5801443
Firma: BOMIS, turizem, prevozi, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BOMIS, d.o.o.
Sedež: 4290 Tržič, Deteljica 9
Osnovni kapital: 2,234.000 SIT
Ustanovitelj: Borojević Miroslav, Tržič,

Deteljica 9, vstopil 6. 7. 1993, vložil
2,234.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sto-
janović-Borojević Svetlana, Tržič, Deteljica
9, imenovana 29. 12. 1997, kot namestni-
ca direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 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;
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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 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; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.
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Rg-211659
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00811 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa LAMA TECHNIK, d.o.o., tr-
govsko gostinska družba, sedež: Delav-
ska cesta 2b, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/05780/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5949076
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ig-

njič Marko in Galič Stanko, razrešena 5. 5.
1998; Ferlan Ladislav, Škofja Loka, Parti-
zanska c. 47, ki od 5. 5. 1998 kot direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211662
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01366 z dne 9. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MURKA, Trgovina na drob-
no in debelo, p.o., Lesce, sedež: Alpska
62, 4248 Lesce, pod vložno št.
1/00012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, kapitala in ustanoviteljev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnika in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5025249
Firma: MURKA, trgovina in storitve,

d.d.
Skrajšana firma: MURKA, Lesce, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4248 Lesce, Alpska 45
Osnovni kapital: 413,312.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor Ra-

dovljica, izstopil 23. 6. 1998; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 41,332.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
72,954.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
204,998.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 74,016.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
20,012.000 SIT – vstopili 23. 6. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Magdič Janez, Lesce, Dacarjeva ul. 30, ki
od 22. 6. 1998 kot direktor začasne upra-
ve zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kocjančič Lidi-
ja, Pirc Irma, Zore Marija Amalija, Čufar Vlad-
ka in Pavlin Ignac, vstopili 22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 2212 Izdajanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 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 drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-

govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
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jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 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.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01497/01160-1998/ST z dne 20. 8. 1998.

Rg-211680
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00520 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL JELOVICA BLED,
d.o.o., sedež: Cesta svobode 8, 4260
Bled, pod vložno št. 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5005051
Skrajšana firma: HOTEL JELOVICA

BLED
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pal-

hartinger Jurij, razrešen 10. 2. 1998; Noč
Iztok, Bled, Za Pecovco 14, imenovan
10. 2. 1998, kot začasni poslovodja – di-
rektor zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211684
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01346 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PIN, trgovsko podjetje, Je-
senice, d.o.o., sedež: Pod Kočna 15,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/01655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
ka, firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka družbe-
nika, uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti in z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5468108
Firma: PIN, računalniški sistemi,

d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: PIN, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Novkovič Dušan in Petrovič

Petar, izstopila 3. 8. 1998; Košir Sašo, Moj-
strana, Triglavska 17, vstopil 3. 8. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjema Petrovič Petru in Košir Sašu
ter namestniku direktorja Novkovič Dušanu,
ki so bili razrešeni 30. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme 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; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-211686
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00711 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PIOMA, proizvodnja, trgo-
vina in inženiring, d.o.o., Bled, sedež:
Ljubljanska 13a, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00384/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5288177
Firma: PIOMA, proizvodnja, trgovina

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PIOMA, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Šercerjeva

ulica 18.

Rg-211691
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01315 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TRIGLAV KONFEKCIJA
KRANJ, d.d., sedež: Savska c. 34, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00067/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5033799
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hudobivnik Milan, razrešen 30. 6.
1998; direktor Krištof Branko, Lesce, Na
trati 37, imenovan 1. 7. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-211718
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01309 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL GRAD PODVIN,
d.o.o., sedež: Mošnje 1, 4240 Radovlji-
ca, pod vložno št. 1/00072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, skrajšane firme, kapitala, ustano-
vitev poslovnih deležev, dejavnosti in za-
stopnika ter članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001935
Firma: HOTEL GRAD PODVIN, d.d.
Skrajšana firama: GRAD PODVIN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 155,462.000 SIT
Ustanovitelji: HOTEL GRAD PODVIN,

d.o.o., izstopil 16. 7. 1998; Podjetje Ja-
ger, p.o., Ljubljana, Toplarniška 2a, ki je
vstopilo 17. 4. 1991, in vložilo 19.000 SIT,
ter Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 51,589.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 15,545.000 SIT, Kapi-
talski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska ul.
156, vložil 15,545.000 SIT, upravičenci in-
terne razdelitve, vložili 10,589.000 SIT, in
upravičenci notranjega odkupa, vložili
62,175.000 SIT, ki so vstopili 16. 7. 1998
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jan
Marija, razrešena 16. 7.1 998; Ašenbrener
Andrej, Ptuj, Trubarjeva ul. 9, imenovan
16. 7. 1998, kot začasni direktor zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Smole Marko,
Hodnik Boris in Jan Marija, vstopili 16. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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-
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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; 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.; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 5551 Storitve menz;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01502/01236-1998/MP z dne 28. 9.
1998.

Rg-211726
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01568 z dne 28. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06311/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1324284

Firma: STEP ONE, svetovanje in trgo-
vina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Roblekovo

naselje 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šter Tjaša, Radovljica,

Roblekovo naselje 33, vstopila 28. 9.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šter Tjaša, imenovana 28. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 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; 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.; 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
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
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; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

V okviru dejavnosti pod šifro G 52.488
sta izvzeta orožje in strelivo, v okviru dejav-
nosti pod šifro K 74.12 pa so izvzete revizij-
ske dejavnosti.

Rg-212514
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01638 z dne 19. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06326/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337521
Firma: TEHLA, proizvodnja in inženi-

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

govornostjo
Sedež: 4228 Železniki, Log 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Černivc Janez, vložil

1,890.000 SIT, in Černivc Lidija, vložila
210.000 SIT, oba iz Železnikov, Log 3,
vstopila 19. 10. 1998, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černivc Janez, imenovan 19. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-212518
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00679 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRODE JESENICE,
Proizvodno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Cesta železarjev 8,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/06142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1254430
Ustanovitelj: Slovenske železarne, Žele-

zarna Jsenice – Fiprom, d.o.o., izstop 5. 3.
1998; Slovenske železarne, d.d., Ljublja-
na, Gerbičeva 98, vstop 5. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Melink Gvido, razrešen 17. 3. 1998;
direktor Demšar Milan, Šenčur, Delavska
21, imenovan 17. 3. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212527
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00780 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ELAN, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje, sedež: Be-
gunje 1, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/00081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dje-

rek Ante, razrešen 30. 4. 1998; predsedni-
ca uprave Ključarić Božena, Zagreb, Hr-
vaška, Ksaver 50, imenovana 30. 4. 1998.

Rg-212530
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01554 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TRIO, tržiška industrija
obutve in konfekcije, Tržič, d.d., sedež:
Mlaka 10, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5039991
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Godnov Bruno, Tržič, Koroška c. 28, ki od
24. 9. 1998 kot direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212532
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01091 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa KANJA-PROTECT, varova-
nje premoženja, storitve, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Radovljica, sedež: Šer-
cerjeva 22, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/00895/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, poslovnega dele-
ža, dejavnosti in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5800587
Firma: KANJA PROTECT, varovanje

oseb in premoženja, storitve in trgovina,
d.o.o., Radovljica

Skrajšana firma: KANJA PROTECT,
d.o.o., Radovljica

Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelj: Javor Gabrijel, Bled, Alpska

cesta 17, vstopil 20. 12. 1994, vložil
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 5. 11. 1998: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1998.

Rg-212534
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01350 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA TIRES, družba za
proizvodnjo pnevmatik, d.o.o., sedež:
Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1201395
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Johnson Richard Allen, Ohio, ZDA, Akron,
imenovan 1. 7. 1998, kot glavni direktor
zastopa družbo skupaj z direktorjem ali pro-
kuristom brez omejitev.

Rg-212535
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01033 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RIC, podjetje za računal-
niški inženiring, d.o.o., Križe, sedež: Ulica
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe, pod
vložno št. 1/03703/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, ustanovitelja in poslovnega
deleža, osebe, pooblaščene za zastopanje
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5642906
Firma: RIC, podjetje za računalniški

inženiring, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: RIC, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Gogalova 4
Ustanovitelj: Gajser Tatjana, izstopila

31. 3. 1998; Omerbegović Mehmed, Kranj,
Gogalova 4, vstopil 31. 3. 1998, vložil
1,968.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gajser Tatjana, razrešena 31. 3.
1998; direktor Omerbegović Mehmed, ime-
novan 31. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212539
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01394 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PERFTECH, podjetje za
proizvodnjo in uvajanje novih tehnolo-
gij, d.o.o., Bled, sedež: Ljubljanska 7,
4260 Bled, pod vložno št. 1/00349/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286034
Sedež: 4260 Bled, Pot na Lisice 4
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 3001

Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 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.; 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; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 6420 Tele-
komunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
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; 74204 Drugo pro-

jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-212540
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01010 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RODEO TEAM, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Trg Rivoli
6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5580811
Firma: RODEO TEAM, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: RODEO TEAM, d.o.o.,

Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni trg 2
Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 1591

Proizvodnja žganih pijač; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-212548
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00120 z dne 11. 11. 1998 pri

subjektu vpisa ISKRA STI, podjetje za raz-
voj telekomunikacij, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska 24a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5374464
Ustanovitelj: ISKRA HOLDING, d.d., iz-

stopil 23. 12. 1997; LF3M, d.o.o., Kranj,
Ljubljanska c. 24a, vstopil 23. 12. 1997,
vložil 1,515.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žepič Franc, razrešen 5. 1. 1998;
direktor Dežman Marjan-Rado, Tržič, Parti-
zanska ul. 12, imenovan 5. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-212559
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00977 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA STI, podjetje za raz-
voj telekomunikacij, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska 24a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5374464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lampič Božidar, razrešen 1. 7. 1997;
direktor Žepič Franc, Kranj, Golniška 36,
imenovan 1. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212560
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01632 z dne 5. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331396
Firma: TAG TRADE, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TAG TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Hotemaže 55
Osnovni kapital: 2,540.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnikar Vilko, Preddvor,

Hotemaže 55, vstopil 19. 5. 1998, vložil
2,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadnikar Vilko, imenovan 19. 5.
1998, kot poslovodja – direktor, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
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,
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skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje

pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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; 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; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-212561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01000 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DELFIN, uvoz, izvoz, po-
sredništvo in trgovina, Duplje, d.o.o., se-
dež: Zg. Duplje 63, 4203 Duplje, pod
vložno št. 1/01250/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in oseb, pooblaščenih za zastopanje,
razširitev dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5403715
Ustanoviteljica: Balantič Primož in Per-

čič Stane, izstopila 30. 6. 1997; Balantič
Lidija, Duplje, Zgornje Duplje 63, vstopila
30. 6. 1997, vložila 1,507.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Balantič Primož in Perčič Stane, raz-
rešena 30. 6. 1997; direktorica Balantič Li-
dija, imenovana 30. 6. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1997.

Rg-212570
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01466 z dne 7. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318721
Firma: NINC, trgovina in posredova-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Britof 392
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Košnik Sašo, Kranj, Cesta

1. maja 63, in Košnik Weithauser Janina,
Kranj, Mencingerjeva ulica 3, vstopila 16. 9.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Košnik Weithauser Janina, imeno-
vana 16. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 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; 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; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov, v okviru de-
javnosti pod šifro G 52.488 pa sta izvzeta
orožje in strelivo.

Rg-212575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01593 z dne 10. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06321/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338331
Firma: TAAS – ŠTEBLAJ, svetovanje,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: TAAS – ŠTEBLAJ,

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

odgovornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Alpska 37b
Ustanovitelja: Šteblaj Anton in Šteblaj So-

nja, oba z Jesenic, C. 1. maja 132, vstopila
10. 9. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šteblaj Anton, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Šteblaj Sonja, ki kot namestni-
ca direktorja zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 10. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 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; 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
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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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 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; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov, pod šifro G
52.488 pa sta izvzeta orožje in strelivo.

Rg-212590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01365 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LOKA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Kidričeva c. 54, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00031/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000424
Član nadzornega sveta: Nagode Marjan,

izstopil 23. 6. 1998; Koštial Saša, vstopil
23. 6. 1998.

Rg-212593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01735 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa BIOS, poslovne storitve, sve-
tovanje in razvoj, d.o.o., Tržič, sedež: Trg
svobode 18, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00932/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo podatkov o ustanovite-
lju, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5806194
Ustanoviteljica: Občina Tržič, Tržič, Trg

svobode 18, vstopila 20. 1. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dov-
žan Janez in Gosar Darko, razrešena 9. 9.
1998; direktor Primožič Ignac, Tržič, Parti-
zanska 14, imenovan 9. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 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 steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 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 promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 92522
Varstvo kulturne dediščine.

Rg-212596
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01739 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA ERO, podjetje za
proizvodnjo, prodajo in razvoj električ-
nih strojev in naprav, d.o.o., Kranj, se-
dež: Savska Loka 2, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00302/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in imena družbenika ter povišanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5045061

Osnovni kapital: 1.737,159.328 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
2. 10. 1992, vložila 409,434.790 SIT,
CRANEX, AG, Zurich, Švica, Talacherstras-
se 17, vstopil 6. 12. 1994, vložil
57,233.210 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 104, vsto-
pila 1. 9. 1997, vložila 1.269,491.328 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-212597
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01443 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SVIT INTERIER, proizvod-
nja svetil, d.o.o., sedež: Stara cesta 10,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in podatkov družbeni-
kov ter zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta s
temile podatki:

Matična št.: 5417767
Sedež: 4000 Kranj, Stara cesta 10
Osnovni kapital: 3,594.000 SIT
Ustanovitelj: Černilogar-Radež Milena,

izstopila 27. 8. 1998; Černilogar Milan,
Kranj, Stara c. 10, vstopil 13. 7. 1990,
vložil 3,594.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Černilogar-Radež Milena, razreše-
na 27. 8. 1998; direktor Černilogar Milan,
imenovan 27. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana 23. 11. 1998: 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 511 Posredništvo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popra-
vila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 602 Drug kopenski promet; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 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
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cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; podjetniško sveto-
vanje; upravljanje s holding družbami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 8. 1998.

Rg-212599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00748 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EUROTRONIK, Podjetje za
svetovanje, projektiranje, zastopanje,
proizvodnjo, montažo, vzdrževanje in tr-
govino, telekomunikacij, merilnih, regu-
lacijskih, električnih, računalniških na-
prav in elektronskih elementov, Kranj,
d.o.o., sedež: Štirnova 8, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01797/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5645867
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

Rg-212604
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00102 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OZIRIS, consulting, mar-
keting, design, d.o.o., Lesce, sedež: Sav-
ska 10, 4248 Lesce, pod vložno št.
1/03528/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, spremembo imena firme
in skrajšane firme, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, povišanje kapitala in poslovnih de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5628024
Firma: ZALOŽBA OZIRIS, založništvo,

d.o.o., Lesce
Skrajšana firma: ZALOŽBA OZIRIS,

d.o.o., Lesce
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Legat Tanja, vložila

1,029.000 SIT, in Legat Marko, vložil
1,071.000 SIT, oba iz Lesc, Savska 10,
vstopila 9. 4. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 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.

Rg-212605
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01584 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TRILAR, proizvodno pro-
dajno podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Dru-
lovka 8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, poslov-
nih deležev in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5649749
Sedež: 4000 Kranj, Drulovka 8
Ustanovitelja: Trilar Jože, vstopil 9. 4.

1992, vložil 821.191,80 SIT, in Trilar Mar-
ko, vstopil 7. 9. 1998, vložil 788.988,20
SIT, oba iz Kranja, Drulovka 8, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Trilar
Jože, razrešen 7. 9. 1998 kot direktor in
imenovan za namestnika direktorja, ki za-
stopa družbo neomejeno, in direktor Trilar
Marko, imenovan 7. 9. 1998, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28120 Proizvodnja kovinskega
stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29720 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-300201
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01680 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa JANŽA, podjetje za pro-
izvodnjo, marketing, svetovanje, trgovi-
no, promet in turizem, d.o.o., Žiri, sedež:
Selo 60, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/03840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5667003
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
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; 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-
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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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Rg-300207
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01754 z dne 14. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357468
Firma: TUTOR, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Spodnje Bit-

nje 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Darko, Žabnica,

Spodnje Bitnje 2, vstop 18. 11. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlin Darko, imenovan 18. 11.
1998, kot poslovodja-direktor, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2211 Izda-
janje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-

mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 3. 6. 1999 / Stran 2851

nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 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 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem
in strelivom; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 družba ne sme opravljati revizijskih
dejavnosti.

Rg-300214
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01784 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BIRO, družba za izvajanje
finančnih, računovodskih in knjigovod-
skih del, d.o.o., Žiri, sedež: Novovaška
48, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/01267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589347
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-300215
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01549 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BOSOPET, razgibal-
no-sprostitvena delavnica, d.o.o., Krni-
ca, sedež: Krnica 63, 4247 Zg. Gorje,
pod vložno št. 1/04245/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, naslova družbenice in zastopni-
ce, družbene pogodbe, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5774128
Osnovni kapital: 2,238.000 SIT
Ustanovitelja: Tomazin-Dokl Nada in To-

mazin Marjan, oba Zg. Gorje, Krnica 63,
vstopila 16. 12. 1992, vložila po 1,119.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomazin-Dokl Nada, imenovana
16. 12. 1992, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
2215 Drugo založništvo; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-

govina na debelo; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998.

Rg-300217
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00194 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LASTRA COMPANY, pod-
jetje za poslovno komercialni in tehno-
loški inženiring, d.o.o., sedež: Rakovica
15, 4201 Zg. Besnica, pod vložno št.
1/04126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5683459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rakovec Gregor, razrešen 2. 2.
1998; direktorica Komatar Irena, Ljubljana,
Clevelandska ulica 45, imenovana 2. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300218
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01658 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DAATH – HLADNIK IN OS-
TALI, uvoz, prodaja, zastopstvo in turi-
zem, d.n.o., sedež: Kališka 22, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01310/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in dejavnosti družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5400198
Sedež: 4290 Tržič, Na jasi 23
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:

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

Rg-300219
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01771 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa APOHITECHA, ŠKOFJA
LOKA, podjetje za storitve in proizvod-
njo izdelkov visoke tehnologije s področ-
ja farmacije, medicine, kemije, stomato-
logije, agronomije in turizma, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska c. 10, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/03275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo naslova druž-
benice s temile podatki:

Matična št.: 5595819
Ustanoviteljica: Zavec Jolanda, Škofja

Loka, Ljubljanska cesta 10, vstop 4. 5.
1992, vložek 768.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 73101 Razisko-
vanje 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem,
strelivom in razstrelivom.

Rg-300220
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01755 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOODPAD, Trgovsko
podjetje d.o.o. Žiri, sedež: Dobravčev-
ska 28, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/04029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5676061
Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-300221
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00184 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AGENCIJA PRIMO, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Retnje 13,
4294 Križe, pod vložno št. 1/00500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov družbenikov
s temile podatki:
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Matična št.: 5308470
Ustanoviteljica: Žepič Nikolaja, Križe,

Retnje 13, vstop 12. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žepič Janez, izstop 2. 2. 1998; Turk
Zvonko, izstop 2. 2. 1998.

Rg-300224
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01801 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in proda-
ja tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C.
1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5858054
Ustanovitelja: SOL, S.P.A., Monza, Ita-

lija, Piazza Diaz 1, vstop 15. 11. 1993,
vložek 360,934.581 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SIMEST, S.P.A., Rim, Italija, Via
A. Farnese N. 4, vstop 25. 10. 1994, vlo-
žek 45,166.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-300225
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00007 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ECONOMIC, trgovsko in
posredniško podjetje, d.o.o., Poljane, se-
dež: Poljane 65, 4223 Poljane, pod vlož-
no št. 1/01460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5405505
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Marjan, Poljane, Po-

ljane 65, vstop 20. 6. 1990, vložek
1,858.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Rg-300230
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01476 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LUCIJA-
NA SELJAKA KRANJ, sedež: Šolska uli-
ca 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
nika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5085365

Firma: OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE
KRANJ

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Šolska ulica 2
Ustanovitelj: Ljudski odbor, izstop 1. 7.

1998; Mestna občina Kranj, Kranj, Sloven-
ski trg 1, vstop 1. 7. 1998, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92511
Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-300239
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01757 z dne 21. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06342/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo sedeža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5834287
Firma: AHATSERVIS, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Bašelj 15c
Osnovni kapital: 2,950.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1-25232-00 pod imenom
AHATSERVIS trgovina in storitve, d.o.o., Pot
k ribniku 24, Ljubljana.

Rg-300240
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01756 z dne 21. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06341/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636698
Firma: GRATIM, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRATIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta marša-

la Tita 41
Osnovni kapital: 1,845.742 SIT
Ustanovitelj: Perič Cvetka, izstop 24. 11.

1998; Ibričić Mesud, Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 41, vstop 24. 11. 1998, vložek
1,845.742 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perič Cvetka, razrešena 24. 11.
1998; direktor Ibričić Mesud, imenovan
24. 11. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:
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.; 3511 Gradnja in popravi-
lo ladij; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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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.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/14915/00 s firmo FIORI, Podjetje za
kemično čiščenje in trgovino s čistili, d.o.o.,
Ljubljana, Litijska 38.

Rg-300247
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00447 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DIFA – TRADING, proizvod-
nja in trženje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Kidričeva 36a, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/05559/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5909716
Ustanovitelji: Dirickx Groupe, Congrier,

Francija, Lebas Rocher, vstop 30. 7. 1997,
vložek 25,532,920 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mrak Jernej, Žirovnica, Moste
11f, vstop 29. 6. 1995, vložek 3,454.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smolej Bo-
ris, Jesenice, Šmidova 28, vstop 29. 6.
1995, vložek 3,454.000 SIT, odgovornsot:
ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 2. 1998.

Rg-300251
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01790 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LEM TRADE, podjetje za
posredovanje in trgovino d.o.o., sedež:
Ribenska 8, 4260 Bled, pod vložno št.
1/06148/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1234072
Sedež: 4260 Bled, Kajuhova 42.

Rg-300262
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01746 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ŽUPNIJSKI VRTEC SV.
ANE, ŽIRI, sedež: Loška 59, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/05900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5981824
Firma: VRTEC PRI SV. ANI – ŽIRI.

Rg-300263
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01774 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PETRA
KAVČIČA, sedež: Šolska ulica 1, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5089468
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

ternel Jože, razrešen 4. 3. 1998; ravnatelj
Primožič Marko, Škofja Loka, Podlubnik

158, imenovan 4. 3. 1998, zastopa šolo
brez omejitev.

Rg-300268
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01631 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa COMARK, consulting, mar-
keting in inženiring, d.o.o., sedež: S. Gre-
gorčičeva 15, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/03545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala,
poslovnega deleža in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5634695
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škreblin Jože, Radovljica,

S. Gregorčičeva 15, vstop 18. 3. 1992,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 10. 1998.

Rg-300278
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01681 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA TELEKOM HOLD-
ING, korporacijski center za telekomu-
nikacije in računalništvo, d.d., Kranj, se-
dež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00347/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5284414
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Černe Franc, razrešen 30. 9. 1998;
direktor Pirc Marko, Ljubljana, Kotnikova
ul. 13, imenovan 1. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen poslov glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali o obremnitvi nepremičnin, prev-
zemanju jamstev ter druge po naravi po-
dobne posle, lahko direktor sklene le na
podlagi predhodnega soglasja nadzorne-
ga sveta družbe.

Rg-300292
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01411 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ARNOL, inženiring, proizvod-
nja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Šol-
ska 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00358/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje osnovnega kapitala in po-
slovnega vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5284830
Osnovni kapital: 164,561.828,50 SIT
Ustanovitelj: Arnol Janez, Škofja Loka,

Binkelj 38, vstop 8. 6. 1989, vložek
164,561.828,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-300299
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01624 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa POSLOVNI BIRO, svetova-
nje in posredništvo, d.o.o., sedež: Mai-
strov trg 7, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe in raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5894247
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 2
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:

5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 6412 Kurirske
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storitve, razen javnih poštnih storitev; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-300300
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01680 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06329/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331515
Firma: OKTAN TRADE, d.o.o., trgov-

sko storitveno podjetje
Skrajšana firma: OKTAN TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cesta talcev 16
Osnovni kapital: 2,150.000 SIT
Ustanovitelj: Benulič Andrej, Kranj, Ce-

sta talcev 16, vstop 18. 11. 1998, vložek
2,150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benulič Andrej, imenovan 18. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 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; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-

korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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
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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 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 G 52.488 družba opravlja vse, razen
djavnosti z orožjem in strelivom.

Rg-300302
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01727 z dne 16. 12. 1998 pod

št. vložka 1/06335/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337661
Firma: DUMET, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Zasip, Reber 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marc Tomo in Marc Eva,

oba Radomlje, Prešernova c. 47a, vstopila
26. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marc Tomo, imenovan 26. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1830 Strojenje in do-
delava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, 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; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 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
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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; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001

Zbiranje in odvoz odpadkov; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-300304
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01755 z dne 16. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06336/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne, spremembo sedeža in spremembo po-
godbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1191993
Firma: ARA LEGERO SHOES, prodaja

čevljev d.o.o.
Skrajšana firma: ARA LEGERO SHOES

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Kovor, Stagne 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sprememba družbene pogodbe z dne

10. 11. 1998.
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/29206/00 z isto firmo.

Rg-300306
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01606 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa STONE, d.o.o., Podjetje za
trgovino in šport, sedež: Pševska 6a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03614/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, odstop
dela poslovnega deleža, razširitev dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636396
Sedež: 4000 Kranj, Pševska cesta 29
Osnovni kapital: 2,105.500 SIT
Ustanovitelja: Česen Nada, Kranj, Pšev-

ska 6a, vstop 1. 4. 1992, vložek 1,052.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Česen To-
mislav, Kranj, Pševska cesta 29, vstop
28. 9. 1998, vložek 1,052.750 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-300315
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01234 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa K & G, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Tržič, sedež: Leše
40, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/03344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in poslovnega deleža ter druž-
bene ogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5616255
Osnovni kapital: 2,970.000 SIT
Ustanovitelja: Gaberc Marko, izstop 12. 6.

1998; Krč Darko, Tržič Leše 40, vstop 1. 4.
1992, vložek 1,485.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gaberc Martin, Medvode, Vi-
šnarjeva 4, vstop 10. 9. 1994, vložek
1,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
18. 6. 1998.

KRŠKO

Rg-200653
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00322 z dne 13. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LEGO, trgovina, zastopa-
nje, projektiranje Sevnica d.o.o., sedež:
Šmarska 10, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/03712/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5870968
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ocvirk Srečko, razrešen 15. 7.
1997; direktorica Kavčič Majda, Ljubljana,
Brilejeva 16, imenovana 15. 7. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-203705
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00002 z dne 7. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ACE SOFT & HARDWARE,
export-imort Brežice d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 19, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/02518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, kapitala, spremembo druž-
benikov in zastopnikov, uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5716659
Firma: RPT, računalniški inženiring,

papirna galanterija in trgovina d.o.o.,
Brežice

Skrajšana firma: RPT d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Marof 2
Osnovni kapital: 5,292.000 SIT
Ustanoviteljica: Blažič Goran, izstop

28. 12. 1994; Sušnik Bernardka, Breži-
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ce, Marof 2, vstop 28. 12. 1994, vložek
5,292.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažić Goran, razrešen 28. 12.
1994; direktorica Sušnik Bernardka, ime-
novana 28. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1998:
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; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-208588
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00278 z dne 10. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KOPITARNA SEVNICA d.d.,
Prvomajska 8, Sevnica, sedež: Prvomaj-
ska 8, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, spremembo statuta ter predložitev za-
pisnika 2. redne seje skupščine z dne 20. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5039088
Člani nadzornega sveta: Špiler Ivan, vs-

top 20. 7. 1998.
Predložitev zapisnika 2. redne seje

skupščine z dne 20. 7. 1998 in spremem-
ba statuta vpisano v sodni register s sklepom
Srg 278/98 z dne 10. 8. 1998.

Rg-212729
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00403 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa I.H.S., industrijski manipu-
lacijski sistemi Krško d.o.o., sedež: Ce-
sta 4. julija 39, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/00777/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5371376
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:

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.

Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 403/98 z
dne 8. 12. 1998.

Rg-212737
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00404 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TIPS, proizvodno in trgov-
sko podjetje, Leskovec pri Krškem
d.o.o., sedež: Mladinskih delovnih brigad
15, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vlož-
no št. 1/00551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5325919
Ustanovitelj: Pustavrh Marija, Leskovec

pri Krškem, Mladinskih delovnih brigad 15,
vložek 368.106,90 SIT, Pustavrh Stanko,
Leskovec pri Krškem, Mladinskih delovnih
brigad 15, vložek 736.213,80 SIT, Pusta-
vrh Robert, Leskovec pri Krškem, Mladin-
skih delovnih brigad 15, vložek 368.106,90
SIT, Pustavrh Andrej, Leskovec pri Krškem,
Ulica Anke Salmičeve 27, vložek
368.106,90 SIT – vstopili 18. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Pustavrh Marija, razrešena 15. 12.
1997 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja; zastopnik Pustavrh Andrej, imeno-
van 15. 12. 1997 zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja; zastop-
nik Pustavrh Robert, imenovan 15. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja; direktor Pustavrh Stan-
ko, imenovan 15. 12. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 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; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za in-
valide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 67.13 – pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, od tega druž-
ba opravlja samo posle menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-212740
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00354 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VELIKA
DOLINA p.o., sedež: Velika Dolina 30,
8261 Jesenice na Dolenjskem, pod vlož-
no št. 1/02216/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano
firmo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5083583
Firma: OSNOVNA ŠOLA VELIKA DO-

LINA
Skrajšana firma: OŠ VELIKA DOLINA
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:

5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-212743
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00402 z dne 2. 12. 1998 pod
št. vložka 1/03974/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358294
Firma: TIMOTEX, proizvodnja in trgo-

vina d.o.o.
Skrajšana firma: TIMOTEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Brezina 81b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šepetavc Marjeta, Med-

vode, Škofjeloška cesta 12, vstop 16. 11.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šepetavc Marjeta, imenovana
16. 11. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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,
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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
539 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; 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; 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; 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.; 55112 Dejavnost penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
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aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-212744
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00173 z dne 1. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA AGRARIA BREŽICE p.o., sedež:
Pod obzidjem 39, 8250 Brežice, pod
vložno št. 4/00260/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5236789
Firma: HRANILNO KREDITNA SLUŽBA

BREŽICE p.o.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:

65122 Dejavnost hranilnic; 6522 Drugo
kreditno posredništvo.

Rg-212745
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00359 z dne 1. 12. 1998 pod
št. vložka 1/03973/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331132
Firma: INTERMARKET COMMERCE, tr-

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Tovarniška ce-

sta 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolman Marijan, Pišece,

Podgorje 79c, imenovan 9. 9. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolman Marijan, imenovan 9. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Kolman Zlatka, Pišece, Pod-
gorje 79c, imenovana 9. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične 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 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 Posredniš-

tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba opravlja vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212747
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00386 zdne 30. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03972/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331485
Firma: NOVIRA, Proizvodnja in trgovi-

na d.o.o., Krško
Skrajšana firma: NOVIRA d.o.o., Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 87
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pustavrh Robert, Leskovec

pri Krškem, Mladinskih delovnih brigad 15,
vstop 16. 11. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pustavrh Robert, imenovan 16. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Pustavrh Alenka, Leskovec pri Kr-
škem, Mladinskih delovnih brigad 15, ime-
novana 16. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorja; zastop-
nik Pustavrh Andrej, Leskovec pri Krškem,
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Ulica Anke Salmičeve 27, imenovan 16. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 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; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za in-
valide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 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; 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; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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; 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; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 67.13 – pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, od tega druž-
ba opravlja samo posle menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-212748
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00382 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SON IKON, industrija kli-
matsko odpraševalnih naprav, Kostanje-
vica na Krki p.o., sedež: Krška cesta 6,
8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno
št. 1/00404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5067103
Firma: SOP IKON, Industrija klimatsko

odpraševalnih naprav d.o.o., Kostanjevi-
ca na Krki

Skrajšana firma: SOP IKON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 15,170.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad Ljubljana, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žek 1,520.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložek 1,520.000
SIT, Slovenska razvojna družba, Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 3,030.000 SIT, Do-
bravc Mirko, Podbočje, Malo Mraševo 21,
vložek 300.000 SIT, Košak Iztok, Kostanje-
vica na Krki, Oražnova 16, vložek 300.000
SIT, Strgar Alojz Stanislav, Kostanjevica na
Krki, Gorjupova 3, vložek 340.000 SIT,
Tomše Miran, Šentjernej, Turopolje 10, vlo-
žek 210.000 SIT, Haralovič Marjan, Kosta-
njevica na Krki, Globočice 10, vložek
250.000 SIT, Zagorc Anton, Kostanjevica
na Krki, Orehovec 47, vložek 300.000 SIT,
Zagorc Angelca, Kostanjevica na Krki, Ore-
hovec 47, vložek 250.000 SIT, Zagorc Jo-

že, Kostanjevica na Krki, Globočice 13, vlo-
žek 340.000 SIT, Vrhovšek Franc, Pod-
bočje, Malo Mraševo 6a, vložek 300.000
SIT, Jordan Milan, Šentjernej, Groblje 57,
vložek 1,440.000 SIT, Grm Franci, Šmar-
ješke toplice, Vinji vrh 8a, vložek 250.000
SIT, Pisek Franc, Kostanjevica na Krki, Dol-
šče 8, vložek 190.000 SIT, Novosel Janja,
Novo mesto, Krajčeva 16, vložek 250.000
SIT, Jordan Andrej, Šentjernej, Dolenja Bre-
zovica 12, vložek 250.000 SIT, Jeke Aleš,
Podbočje, Veliko Mraševo 55, vložek
250.000 SIT, Zevnik Fanika, Krška vas, Do-
lenje Skopice 47, vložek 250.000 SIT, Baz-
nik Alojzij, Kostanjevica na Krki, Dobe 26,
vložek 300.000 SIT, Drmaž Franc, Kosta-
njevica na Krki, Resljeva 3, vložek 300.000
SIT, Dvojmoč Alojz, Krško, Cesta krških žr-
tev 91, vložek 250.000 SIT, Haralovič Mar-
tina, Kostanjevica na Krki, Globočice 10,
vložek 250.000 SIT, Haralovič Vladimir, Ko-
stanjevica na Krki, Globočice 10, vložek
300.000 SIT, Hodnik Martin, Kostanjevica
na Krki, Hmeljska 7a, vložek 300.000 SIT,
Hudoklin Jože, Podbočje, Mladje 1, vložek
300.000 SIT, Miklavčič Anton, Kostanjevi-
ca na Krki, Gornja Prekopa 15, vložek
340.000 SIT, Petretič Antonija, Kostanjevi-
ca na Krki, Gorjupova 11, vložek 250.000
SIT, Pungarčič Marija, Brežice, Črnc 66,
vložek 300.000 SIT, Rabzelj Janez, Kosta-
njevica na Krki, Oštrc 1a, vložek 340.000
SIT, Vanič Miran, Krško, Cesta krških žrtev
93, vložek 250.000 SIT, Jordan Milan, Ko-
stanjevica na Krki, Grajska 14, vložek
150.000 SIT – vstopili 23. 7. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rajar Andrej, razrešen 23. 7. 1998
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28520 Splošna mehanična dela; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 31200 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 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; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja družbe
na podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo Ljubljana št.:
LP 01510/01451-1998/AK z dne 26. 10.
1998.

Rg-212755
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00031 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJSKA OPREMA
BREŽICE d.o.o., sedež: Krška vas 34b,
8262 Krška vas, pod vložno št.
1/00829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5005558
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba d.d., izstop 3. 7. 1998; Dolenjski inve-
sticijski sklad PID d.d., Novo mesto, Trdino-
va 2, vstop 3. 6. 1997, vložek 14,400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; NIKA PID,
pooblaščena investicijska družba d.d., Bre-
žice, Trg izgnancev 1a, vstop 3. 7. 1998,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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 karto-
na; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 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; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 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.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-212757
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00021 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-KMEČKA ZA-
DRUGA SEVNICA z.o.o., sedež: Savska
cesta 20b, 8290 Sevnica, pod vložno št.
2/00023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5106079
Sedež:  8290  Sevnica,  Savska  ce-

sta 20c.

Rg-212758
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00330 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA XIV. DI-
VIZIJE SENOVO, sedež: Trg XIV. divizije
3, 8281 Senovo, pod vložno št.
1/00153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5083966
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Košir Olga, razrešena 31. 8. 1998;
ravnatelj Hostar Vinko, Krško, Bohoričeva
17, imenovan 1.9. 1998, zastopa šolo brez
omejitev.

Rg-212759
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00309 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa I.H.S., industrijski mani-
pulacijski sistemi Krško d.o.o., sedež:
Cesta 4. julija 39, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/00777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5371376
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:

2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-212761
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00273 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RADIO SEVNICA, sedež:
Naselje heroja Maroka 14, 8290 Sevni-
ca, pod vložno št. 1/03885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 1214691
Pripojitev ZAVODA ZA KULTURO IN

PROSVETO SEVNICA p.o., Kvedrova 28a,
Sevnica na podlagi odloka o pripojitvi, ki ga
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je sprejel Občinski svet Občine Sevnica dne
25. 3. 1998. Pripojitev pri prevzemni druž-
bi vpisana v sodni register s sklepom Srg
273/98 z dne 16. 11. 1998.

Rg-212760
Okrožno  sodišče  v  Krškem  je  s 

sklepom  Srg  št. 98/00269  z  dne
16. 11. 1998  pri  subjektu  vpisa  OS-
NOVNA  ŠOLA  BIZELJSKO  p.o.,  sedež:
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko, pod
vložno št. 1/02210/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšano firmo ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5088607
Firma: OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
Skrajšana firma: OŠ BIZELJSKO
Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:

01131 Vinogradništvo; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-212762
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00351 z dne 16. 11. 1998 pod
št. vložka 1/03969/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331060
Firma: EUROPRODUKT, proizvodnja in

trgovina betonskih izdelkov d.o.o.
Skrajšana firma: EUROPRODUKT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8254 Globoko, Globoko 50a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjčič Salvador, Globo-

ko, Globoko 50a, vložek 1,071.000 SIT,
Kranjčič Marta, Globoko, Globoko 50a, vlo-
žek 924.000 SIT, Kržan Sergeja, Brežice,
Črnc 48b, vložek 105.000 SIT, vstopili 4. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjčič Vinko, Globoko, Globoko
50a, imenovan 1. 10. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Pro-
izvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-

vinskega stavbnega pohištva; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 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.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-212763
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00167 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MERCATOR-KMEČKA ZA-
DRUGA SEVNICA z.o.o., sedež: Savska
cesta 20b, 8290 Sevnica, pod vložno št.
2/00023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo, spremembo čla-
nov in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5106079
Skrajšana firma: MERCATOR-KZ Sev-

nica z.o.o.
Ustanovitelji: Andolšek Anton, izstop

16. 3. 1994, Centrih Danica, izstop 16. 3.
1994, Draksler Vida, izstop 17. 3. 1994,
Grzina Ivan, izstop 23. 8. 1993, Pompe
Ivan, izstop 16. 3. 1994, Peterlin Ivan, iz-
stop 10. 3. 1995, Šmid Anton, izstop 2. 3.
1994, Udovč Neža, izstop 31. 10. 1993,
Vintar Marija, izstop 26. 10. 1993, Vintar
Ivan, izstop 26. 10. 1993, Zupan Marija,
izstop 24. 5. 1994, Ameršek Jože, izstop
15. 7. 1992, Mlakar Jožica, izstop 31. 7.
1992; Bizjak Jože, Loka pri Zidanem Mo-
stu, Šentjur na polju 13, vstop 3. 4. 1990,
Cvelbar Martin, Šentjanž, Gomila 69, vstop
31. 1. 1991, Ganc Leopold, Boštanj, Jab-
lanica 10, vstop 21. 1. 1991, Gros Jože,
Škocjan, Štrit 11, vstop 4. 2. 1991, Gole
Franc, Krmelj, Kamenica 11, vstop 6. 2.
1991, Jamšek Andreja, Krmelj, Kamenica
7, vstop 12. 3. 1993, Kos Franc, Šentjanž,
Osredek 4, vstop 18. 1. 1991, Jurgl Niko,
Loka pri Zidanem Mostu, Žirovnica 12, vs-
top 22. 3. 1995, Kozinc Martin, Sevnica,
Žurkov dol 49, vstop 14. 2. 1991, Kozinc
Alojz, Blanca, Poklek 17, vstop 5. 2. 1991,
Kozinc Franc, Sevnica, Metni vrh 2, vstop
8. 2. 1991, Krmelj Slavica, Sevnica, Str-
žišče 13, vstop 16. 3. 1993, Kristanšek
Marjeta, Sevnica, Drožanjska 29b, vstop
12. 3. 1993, Kajtna Rudolf, Loka pri Zida-
nem Mostu, Žirovnica 13, vstop 28. 2.
1995, Novak Anica, Studenec, Studenec
19, vstop 5. 2. 1991, Pečnik Venčeslav,
Zabukovje, Mrzla planina, vstop 25. 1.
1991, Povšič Franc, Tržišče, Malkovec 41,
vstop 23. 1. 1991, Strnad Jožefa, Šent-
janž, Leskovec 3, vstop 28. 1. 1991, Šo-
ber Franc, Boštanje, Kompolje 10, vstop
21. 2. 1991, Trbovc Slavko, Tržišče, Krsi-
nji vrh 7, vstop 7. 2. 1991, Vene Pavel,
Sevnica, Drožanjska 113, vstop 25. 1.
1991, Zabukovec Marko, Tržišče, Gabrije-
le 29, vstop 30. 1. 1991, Zgonc Alojz, Stu-
denec, Velika Hubajnica, vstop 11. 2.
1991, Pompe Lado, Loka pri Zidanem Mo-
stu, Razbor 42, vstop 16. 3. 1994, Peterlin
Stanko, Škocjan, Štrit 9, vstop 10. 3. 1995,
Špitalar Irma, Sevnica, Podgorica 22, vstop
15. 4. 1994, Grzina Karolina, Sevnica, Met-
ni vrh 4, vstop 9. 9. 1993, Ameršek Bran-
ko, Sevnica, Metni vrh 1, vstop 15. 7.
1992, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0123
Reja prašičev; 0125 Reja drugih živali;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
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biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mli-
narstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 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; 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;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 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; 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; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav.

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

Rg-212766
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00387 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DARSAD, podjetje za kme-
tijsko proizvodnjo, trgovino na debelo in
drobno, Zgornja Pohanca d.o.o., sedež:
Zgornja Pohanca 4, 8272 Zdole, pod
vložno št. 1/00413/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5311276

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

LJUBLJANA

Rg-205731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01771 z dne 25. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30603/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278991
Firma: IBL LOGIS, logistični sistemi,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IBL LOGIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-

sta 18
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: IBL SISTEMI – GRADNJA

INVESTICIJSKIH OBJEKTOV, d.d., Ljublja-
na, Železna cesta 18, vstop 6. 3. 1998,
vložek 6,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Garič Ivo, Ljubljana, Ul. bratov Bab-
nik 69, imenovan 6. 3. 1998, zastopa druž-
bo kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-205836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01592 z dne 24. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ZMAJ, podjetje za projektiranje, in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Trbovlje, Cesta OF 49, 1420 Trbovlje,
sedež: Cesta OF 49, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/07513/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5404908
Ustanovitelji: Jeraj Margareta ml., izsto-

pila 25. 2. 1998, in Jeraj Alojz, izstopil
13. 4. 1995; Jeraj Margareta st., vstopila
5. 6. 1998, vložila 1,253.695 SIT, in Jeraj
Jurij, vstopil 13. 4. 1995, vložil 1,021.151
SIT, oba iz Trbovelj, Cesta OF 49, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeraj Margareta ml., razrešena
1. 12. 1991; direktorica Jeraj Margareta,
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st., imenovana 2. 12. 1991, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1561 Mlinarstvo; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje;  74202  Prostorsko  planiranje
in  urbanistično  načrtovanje;  74203  Arhi-
tekturno  in  gradbeno  projektiranje  in  z
njim  povezano  tehnično  svetovanje;
74204  Drugo  projektiranje  in  tehnično
svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 2. 1998.

Rg-205847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02038 z dne 28. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30503/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293770
Firma: TI HYDRO, inženiring v energe-

tiki, d.o.o.
Skrajšana firma: TI HYDRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rovšnikova 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TURBOINŠTITUT, Inštitut za

turbinske stroje, d.d., Ljubljana, Rovšniko-
va 7, vstop 27. 2. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišljar Mihael, Ljubljana, Ulica Željka
Tonija 49, imenovan 27. 2. 1998, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 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; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-205913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05432 z dne 17. 4. 1998 pri subjektu
vpisa SELATRONIK, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova ulica 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5935563
Sedež: 1000 Ljubljana, Kadilnikova 3.

Rg-205966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01840 z dne 29. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30508/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1279190
Firma: B-STAN, d.o.o., slikopleskar-

stvo, zaključna dela v gradbeništvu in
druge stanovanjske storitve

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Baznikova 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stanjko Božo in Stanjko

Jana, oba iz Ljubljane, Baznikova ulica 24,
vstopila 26. 3. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanjko Božo, imenovan 26. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 0125
Reja drugih živali; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-206018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06214 z dne 4. 5. 1998 pri subjektu
vpisa PETEJA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 47, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17447/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5753112

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Mol-
niške čete 7.

Rg-206069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01677 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa MALCOM, družba za proizvodnjo
in trgovanje z računalniškimi sistemi,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska 51a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 6626/97 –
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5287677
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Mlakar Vesni, ki je bila razrešena
6. 10. 1995.

Sklep o razrešitvi zastopnice Mlakar Ve-
sne vpisan dne 23. 3. 1998, Srg 98/1677.

Rg-206464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02732 z dne 12. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IB CONSULTING, davčno svetoval-
na družba z omejeno odgovornostjo, se-
dež: Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19602/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5663091
Ustanovitelj: STEUERBERATUNGSGE-

SELLSCHAFT GRAZ GESELLSCHAFT GH.,
Nfg. KG, Graz, Villefortgasse 11, RAUSCH,
KLOKAR & PARTNER WIRTWSCHAFT –
UND Steuerberatungs-gesellschaft mbH.
Kuhnsdorf-Sinča vas, Kuhnsdorf-Ost, Sinča
vas 3, in BERTL & PARTNER WIRTSCHAFT-
SREUHAND KG, Graz, Elisabethstrabe 71,
izstopili 21. 8. 1996; IB INTERBILANZ
WIRTSCHAFTSREUHAND GESELL-
SCHAFT mbH, Wien Dunaj, Gußhausstraße
4, vstopil 17. 1. 1995, vložil 1,527.788
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-206721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01834 z dne 3. 7. 1998 pod št. vložka
1/30772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Kra-
nju zaradi spremembe sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 1254634
Firma: ECOQUEEN, podjetje za trgo-

vino in posredništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ECOQUEEN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Samsa Bogumil, Ljubljana,

Vodnikova cesta 8, in Perelli Akessandro,
Italija, Trst, Via San Pellegrino 19, ki sta
vložila po 367.500 SIT, in Piva Franco, Poz-
zuolo del Friuli, Italija, Via G Verdi 8, ki je
vložil 765.000 SIT – vstopili 16. 12. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Samsa Bogumil, imenovan 16. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina 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;
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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vlož-
no št. 1/06151/00.

Rg-206848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18226 z dne 2. 6. 1998 pri subjektu
vpisa AB & C, Gradbeni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot na Visoko 8, 1261
Ljubljana, pod vložno št. 1/04795/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, preob-
likovanje d.o.o. v k.d., spremembo ustano-
vitelja in odgovornosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5326729
Firma: BABNIK AB & C, Gradbeni inže-

niring, k.d., Ljubljana, Pot na Visoko 8
Skrajšana firma: BABNIK AB & C, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Babnik Aleš, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v k.d. 22. 12. 1994, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem,
in Babnik Alenka, vstopila 22. 12. 1994 in
vložila 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, oba iz Ljubljane, Pot na Visoko 8.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1998: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo varovanje.

Rg-206855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01842 z dne 1. 6. 1998 pri subjektu
vpisa VA.AL, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 55, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11249/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5787971
Dejavnost, vpisana 1. 6. 1998: 7031

Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Rg-207200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02327 z dne 15. 6. 1998 pri subjektu
vpisa BANKINA, inženiring, d.o.o., Trzin,
sedež: Blatnica 12, 1236 Trzin, pod vlož-
no št. 1/29931/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1202197
Firma: BANKINA, inženiring, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: BANKINA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Slovenče-

va 15
Sprememba družbene pogodbe z dne

15. 4. 1998.

Rg-207202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02642 z dne 15. 6. 1998 pri sub-
jektu vpisa HIN MANDELJ, tiskarstvo,
k.d., Ljubljana, sedež: Stožice 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1244566
Sedež: 1000 Ljubljana, Bazoviška uli-

ca 2
Sprememba družbene pogodbe z dne

8. 5. 1998.

Rg-207230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02802 z dne 19. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MIBO KOMUNIKACIJE, podjetje za
telekomunikacijski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Železna c. 14, sedež: Železna
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in pogodbe o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5390753
Osnovni kapital: 102,702.657,61 SIT
Ustanovitelja: Boštjančič Marko, Ljub-

ljana, Kančeva 16, vložil 51,351.328,80
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SIT, in Mihelj Jasna, Sežana, Pod Sedov-
nikom 19, vložila 51,351.328,81 SIT –
vstopila 30. 1. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 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;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1998.

Rg-207345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01068 z dne 1. 7. 1998 pri subjektu
vpisa JAKA PLUS NOVLJAN & CO., film-
ska produkcija, d.n.o., sedež: Grasselli-
jeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27672/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5934842
Firma: JAKA PLUS ZALOŽBA NOV-

LJAN, filmska produkcija in založništvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: JAKA PLUS ZALOŽBA
NOVLJAN, d.o.o

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1293  Šmarje-Sap,  Rimska
c. 33

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novljan Ljudmila, Ljub-

ljana, Grassellijeva 4, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.o.o., vložila 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Novljan Peter in
Novljan Mitja, izstopila 19. 12. 1996.

Rg-207399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01923 z dne 15. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1293583
Firma: VELEPEC BOJAN, družba za

storitve, proizvodnjo in trgovino, k.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: VELEPEC BOJAN,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Nadgoriška

cesta 45
Ustanovitelja: Velepec Bojan, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Velepec
Boštjan, ki je vložil 1.000 SIT in odgovarja
do višine nevplačanega vložka, oba iz Ljub-
ljane, Nadgoriška cesta 45, vstopila 26. 3.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Velepec Bojan, imenovan 26. 3.
1998, kot vodja poslov zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 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; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-207630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07171 z dne 5. 5. 1998 pri subjektu
vpisa ITPP, Industrija termičnih apara-
tov, žičnih tkanin in plastike, d.d., sedež:
Opekarska 45, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/00443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo člana nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034027
Član nadzornega sveta: Golubić Miro-

slav je izstopil 31. 3. 1998.

Rg-207652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00263 z dne 23. 2. 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 zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5078148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Homar Janko, razrešen 16. 1.
1998; zastopnik Škof Milan, Ljubljana-Šen-
tvid, Stanežiče 3h, imenovan 16. 1. 1998,
kot v.d. direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-207692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01243 z dne 7. 5. 1998 pri subjektu
vpisa BALTIČ & CO, podjetje za gradbe-
ne in druge storitve, d.n.o., Ivančna Go-
rica, sedež: Marinča vas št. 9, 1295
Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/30130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1253948
Firma: BALTIČ & CO, podjetje za grad-

bene in druge storitve, d.n.o., Krka
Skrajšana firma: BALTIČ & CO, d.n.o.,

Krka
Sedež: 1301 Krka, Krka 18.

Rg-207698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01286 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa STOL INFORM, podjetje za knjigo-
vodske in organizacijske storitve, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/27745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938023
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zalokar Angelca, razrešena 31. 1.
1998; direktor Perhavc Borut, Ljubljana,
Reboljeva ul. 13, imenovan 1. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-207801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00183 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DEMARO, posredovanje, storitve,
d.o.o., Ljubljana, Pavšičeva 33a, sedež:
Pavšičeva 33a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07069/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5374413
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 8042

Drugo izobraževanje.

Rg-207823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00840 z dne 15. 5. 1998 pri subjektu
vpisa NATALI, podjetje za marketing, teh-
nične in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Martinčeva ul. 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26782/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851432
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 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-207923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03463 z dne 1. 7. 1998 pod št. vložka
1/30758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1313371
Firma: RA STORITVE, podjetje za

čiščenje poslovnih prostorov in ostale
storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Gotska  uli-

ca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Anžur Roman, Ljubljana,

Gotska ulica 11, vstop 23. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžur Roman, imenovan 23. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 4541 Fa-
saderska 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-207954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01509 z dne 8. 6. 1998 pri subjektu
vpisa MAVIA, inženiring, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5287847
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3.

Rg-208324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03102 z dne 3. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IZVOR COMMERCE, Podjetje za po-
sredovanje v blagovnem prometu in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
2, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23377/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in akta o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817862
Firma: IZVOR COMMERCE, Podjetje

za posredovanje v blagovnem prometu
in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-
sta 136

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1586 Predelava čaja in kave; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;

4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5551 Storitve
menz; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1998.

Rg-208326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03100 z dne 9. 7. 1998 pri subjektu
vpisa FINIA, podjetje za finančno raču-
novodske storitve in finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 11, sedež:
Vurnikova 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19100/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, deležev in naslova zastop-
nice ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1191209
Firma: FINIA, računovodske storitve

in davčno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINIA, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Hacqueto-

va 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelja: Vovk Karmen, vstopila
25. 3. 1992, in Vovk Gorazd, vstopil 27. 5.
1998, oba iz Ljubljane, Neubergerjeva 11,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vovk Karmen, imenovana 25. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Rg-208495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/1332 z dne 18. 8. 1998 pod št. vložka
1/30908/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278266
Firma: INGANNO, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INGANNO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krnetić Zoran, Ljubljana, Fa-

bianijeva 27, vstop 4. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krnetić Zoran, imenovan 4. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-208713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04262 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ANGELIKA, trgovina, predelava,
proizvodnja bioživil in zdravilnih rastlin,
d.o.o., sedež: Gostičeva 37b, Nožice,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/12153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5488605
Firma: ANGELIKA, trgovina, predela-

va in storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 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.; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1998.

Rg-208779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03001 z dne 18. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TIP, trgovina, inženiring, proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Tacenska cesta 67,
1211 Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/02578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in poslovnih deležev, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5294347
Sedež: 1215 Medvode, Barletova ce-

sta 4
Osnovni kapital: 5,507.000 SIT
Ustanovitelja: Longar Vid, vstopil 21. 11.

1989, in Longar Bogomira, vstopila 15. 5.
1994, oba iz Medvod, Goričane 3, vložila
po 2,753.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 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.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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; 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-
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govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;

5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski 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; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-208875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02684 z dne 23. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304631
Firma: SOKO, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kulauzović Muharem, in

Kulauzović Šemsudin, oba iz Ljubljane, Ko-
sančeva ulica 15, vstopila 23. 4. 1998, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kulauzović Muharem, in zastopnik
Kulauzović Šemsudin, ki zastopa družbo kot
namestnik direktorja, imenovana 23. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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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; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi 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;
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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 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; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje se lahko
opravlja samo “varovanje”.

Rg-208890
Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Oddelek

za  gospodarsko  sodstvo,  je  s  sklepom
Srg  št.  98/01266  z  dne  28. 7. 1998
pri subjektu vpisa LESECO, družba za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Delav-
ska ulica 24, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27103/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, dejavnosti,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5924111
Firma: EXPERTUS, storitve, trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPERTUS, d.o.o.
Sedež: 1290 Grosuplje, Bičje 3
Ustanovitelj: Marinič Zdenka in Golob

Matej, izstopila 28. 10. 1997; Vesenjak
Marjan, Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 2,
vstopil 28. 10. 1997, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinič Zdenka, razrešena 30. 10.
1997; direktor Vesenjak Marjan, imenovan
30. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-

šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 10. 1997.

Rg-208976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00058 z dne 6. 7. 1998 pri subjektu
vpisa DIGITALIA, podjetje za proizvod-
njo, posredovanje in prodajo računal-
niških programov ter nosilcev zvoka in
slike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorči-
čeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5292956
Osnovni kapital: 13,976.248 SIT
Ustanovitelji: Dečko Irena, Ljubljana,

Mlinska pot 22, vložila 4,658.749,34 SIT,
Robežnik Jure, Ljubljana, Koperska 13, vlo-
žil 4,658.749,33 SIT, in Sepe Mojmir, Ljub-
ljana, Slovenčeva 121, vložil 4,658.749,33
SIT – vstopili 12. 9. 1989, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-208982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03720 z dne 8. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ARCH IDEA, d.o.o., podjetje za pro-
jektiranje, svetovanje in trgovino, sedež:
Blatnica 12, I.O.C., Trzin, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/09581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
naslova sedeža ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5436591
Firma: ARCH IDEA, projektiranje in in-

ženiring, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: ARCH IDEA, d.o.o., Tr-

zin
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 12,

I.O.C., Trzin
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji



Stran 2870 / Št. 41-42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;

55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-209000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07185 z dne 17. 7. 1998 pri subjektu
vpisa MAGROMA, podjetje za aran-
žerstvo, grafično, kovinsko in tržno de-
javnost, d.o.o., Černivčeva 16, Ljublja-
na, sedež: Černivčeva 16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5662613
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Maja, Ljubljana,

Proletarska cesta 2, in Grobelšek Marko,
Ljubljana, Černivčeva 16, vstopila 6. 4.
1992, vložila po 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1998: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-209108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03829 z dne 27. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ISPP, Podjetje za posredniško pro-
dajo, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, c.
IX/6, sedež: Rožna dolina, c. IX/6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 2355/98 – spremembo
firme, naziva ustanoviteljev, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5758939
Firma: PRINS STORITVE, Podjetje za

storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PRINS STORITVE,

d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: ISKRA PRINS, d.d.,

PRODAJA, INŽENIRING, SERVIS, Ljublja-
na, Rožna dolina, c. IX/6, vstop 22. 3.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Franjo, razrešen 1. 6. 1998;
direktor Oblak Franc, Ljubljana, Stožice 35,
imenovan 1. 6. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 6. 1998.

Rg-209316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02718 z dne 26. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TG – TIM, trgovina, gostinstvo in
storitve v blagovnem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska cesta 50, sedež:
Dolenjska cesta 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19716/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5670578
Firma: TG – TIM, trgovina, gostinstvo

in storitve v blagovnem prometu, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanoviteljica: Gubič Zorica in Serdin-
šek Zvone, izstopila 22. 1. 1998; Kranjc
Alenka, Preserje, Prevalje pod Krimom 28,
vstopila 22. 1. 1998, vložila 2,450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 8. 1998.

Rg-209322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04649 z dne 26. 8. 1998 pri subjektu
vpisa UNIKAT ŠPENDE & CO., izobraže-
vanje, kultura, zastopanje, trgovina,
d.n.o., Radomlje, sedež: Tovarniška 57,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/18076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5612420
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Arslanagić Dževad, Trebinje, 10. Her-
cegovske brigade 11, imenovan 3. 8.
1998.

Rg-209323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04628 z dne 28. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30940/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319051
Firma: M&M INTERCOM, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M&M INTERCOM,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Muller Dušan, Črnomelj, Vrt-

na ulica 35, vstop 29. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muller Dušan, imenovan 29. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 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
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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; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Omejitev dejavnosti 74.12 – razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-209458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01578 z dne 22. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ARDI, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24497/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5797179
Ustanovitelji: Dobrila Jurij, Ljubljana, Ce-

sta v Rožno dolino 40, vložil 754.054,40
SIT, Toplak Tomaž, Ptuj, Vičeva 119, vložil
257.064 SIT, Tršar Matjaž, Ljubljana, Na-
zorjeva 8, vložil 257.064 SIT, Bevc Ernest,
Novo mesto, Muhaber 29, vložil 257.064
SIT, in Farkaš Špindler Leonora, Ljubljana,
Štepanjska cesta 10, vložila 188.513,60
SIT – vstopili 22. 6. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo; Velikonja Jure, izstopil 5. 1.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 6. 1998.

Rg-209484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03605 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa AVTODEL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Višnja Gora, sedež: Antona Tom-
šiča 27, 1294 Višnja Gora, pod vložno št.
1/09734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5435854
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 10. 8. 1998.

Rg-209493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03194 z dne 21. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30862/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305301
Firma: MARINER EQUIPE, potapljaški

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MARINER EQUIPE,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dunajska

c. 113
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rass Marta, Rosemheim

(Asing), Burgfeld strasse 12a, vstop 27. 5.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Rass Marta, zastopnik Jančar Mar-
ko, Ljubljana, Glinška ulica 4, ki zastopa
družbo kot namestnik direktorice, in proku-
rist Rass Michael, Rosemheim (Asing) Burg-
feld strasse 12a, imenovani 27. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 34200 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 35110 Gradnja in popravilo ladij;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za

razvedrilo in šport; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
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kongresov; 75251 Vodenje, izvajanje in
podpora enot civilne zaščite; 75253 Druge
oblike zaščite in reševanja; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-209502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03943 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa JOVIDAN & VIDMAR, trgovina, inže-
niring, d.n.o., Podgrajska 13b, Ljublja-
na, sedež: Podgrajska cesta 13b, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17193/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5605717
Sedež: 1270 Litija, Zgornji Hotič 11a
Dejavnost, vpisana 27. 7. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri 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;
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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom in napravami za
ogrevanje; 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-

lom; 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;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1998.

Rg-209518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04433 z dne 7. 9. 1998 pod št. vložka
1/30960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1318845
Firma: HRC LEISURE TRADING, Po-

družnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Fani Grumo-

ve ulica 17
Ustanovitelj: HRC LEISURE TRADING,

Berkel En Rodenrijs, Schubertplein 1, vs-
top 25. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Poženel Jožica, Ljubljana, Fani
Grumove ulica 17, imenovana 25. 5. 1998,
zastopa podružnico kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-209524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04455 z dne 1. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SANO, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., sedež: Bratovševa
ploščad 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30627/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo prokurista in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1293737
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 63
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zebič Ana, razrešena 22. 7. 1998,
prokurist Rikanović Dragomir, Velenje, Ker-
snikova 13, imenovan 22. 7. 1998.

Rg-209551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18523 z dne 11. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SINA-LIN, izdelava žigov, štampiljk
in izveskov, d.o.o., Ljubljana, Rožna do-
lina, c. IV/32, sedež: Rožna dolina, c.
IV/32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo naziva (tipa) zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791880
Osnovni kapital: 1,950.000 SIT
Ustanovitelja: OFRA, STEMPEL,

SCHILDER, DRUCK, A-6020 Innsbruck,
Hotingergasse 19, vložil 1,170.000 SIT, in
Pleško Janez, Ljubljana, Rožna dolina, ce-
sta IV/36, vložil 780.000 SIT – vstopila
23. 1. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kot-
nik Jožef, Ljubljana, Beblerjev trg 10, razre-
šen 23. 1. 1993 kot direktor in imenovan
zazastopnika, ki zastopa družbo kot poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1998: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita ter podobnih
izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-209560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03696 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VBS LEASING, družba za financira-
nje, consulting in trgovino, d.o.o., sedež:
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pod vlož-
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no št. 1/27788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5940338
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Kolland Reinhold, Knittelfeld, Lois Ham-
mergasse 23/3/25, imenovan 1. 5. 1998.

Rg-209568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04407 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SIRIUS MARKETING, mednarodna
trgovinska družba, d.o.o., sedež: Kersni-
kova 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastop-
nika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5952301
Firma: SCANDICAR, mednarodna tr-

govinska družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SCANDICAR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 268
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mrevlje Ruža, razrešena 17. 7.
1998; zastopnik Jugovič Matjaž, Ljubljana,
Metoda Mikuža 8, imenovan 17. 7. 1998,
zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 7. 1998.

Rg-209587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04320 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa K S L, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo in trženje izdelkov iz nerja-
večih kovin, sedež: Rudnik III/2, 1211
Ljubljana-Rudnik, pod vložno št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastavno pravico pri vložku Veho-
vec Borisa s temile podatki:

Matična št.: 5071640
Vpiše se zastavna pravica pri vložku Ve-

hovec Boris v višini 122.000 DEM na pod-
lagi posojilne pogodbe z dne 18. 7. 1997.

Rg-209758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03542 z dne 4. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ZARJA KOVIS, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Molkova pot 5, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/13239/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5521483
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Ivan, Laze v Tuhinju, Šmartno
35, razrešen 9. 4. 1998 in ponovno ime-
novan 10. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-209762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04053 z dne 7. 9. 1998 pod št. vložka
1/30965/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1314068
Firma: CENTER ZA PROMOCIJO IN

RAZVOJ TURIZMA OBČINE KOČEVJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1330 Kočevje, TZO 12-18
Ustanoviteljica: Občina Kočevje, Kočev-

je, Ljubljanska c. 26, vstop 3. 3. 1998, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Veber Janko, Kočevje, Ljubljanska
c. 26, imenovan 3. 3. 1998, zastopa zavod
kot statutarni zastopnik.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-209909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01636 z dne 4. 6. 1998 pri subjektu
vpisa ELEKTRO LJUBLJANA, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije,
popolna odgovornost, Ljubljana, Sloven-
ska c. 58, sedež: Slovenska c. 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5227992
Firma: ELEKTRO LJUBLJANA, javno

podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTRO LJUBLJA-
NA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital. 39.160,286.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
781,597.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska c. 56, vložil 198,298.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vložil
137,061.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 253,654.000 SIT, in Repub-
lika Slovenija, vložila 37.789,676.000 SIT
– vstopili 22. 12. 1997, odgovornost: ne

odgovarjajo; Izvršni svet Skupščine Repub-
like Slovenije, Ljubljana, izstopil 22. 12.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: So-
tošek Ludvig, Črnuče, Žorgova 12, razre-
šen 21. 12. 1997 kot direktor in imenovan
22. 12. 1997 za zastopnika (začasna upra-
va); zastopnika Juvan Karol in Božič Marija,
razrešena 22. 12. 1997.

Člani nadzornega sveta: Saviozzi Alojz,
Marovrh Janez, Rzadevšek Borut, Fabjan
Mitja, Colarič Anton in Glavič Matjaž, vstopi-
li 22. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40105 Distribucija elektrike; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LF
01440/01947-1998/ST z dne 18. 3.
1998.

Rg-209921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05170 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa HOJA, Lepljene konstrukcije in ža-
ga Škofljica, d.d., Ljubljana, sedež: Ižan-
ska cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10982/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep zaradi priimka
s temile podatki:

Matična št.: 5459770
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cimperman Janez, Ig 2, imenovan
8. 12. 1997.

Rg-209924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07315 z dne 2. 9. 1998 pri subjektu
vpisa HELF INŽENIRING-HRVATIN &
PARTNER, d.n.o., sedež: Mlakarjeva 11,
1234 Mengeš-Trzin, pod vložno št.
1/10702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5455073
Ustanoviteljica: Turnšek Terezija je izsto-

pila 24. 12. 1996.
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Rg-209926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00882 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BRONS, distribucija izdelkov,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 31, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1191853
Ustanovitelji: ORVAS, trženje v notranjem

in zunanjetrgovinskem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 89, vstopil 12. 2. 1997,
vložil 1,200.000 SIT, ter Novinec Irena,
Ljubljana, Dunajska 115, in Nadižar Nata-
ša, Ljubljana, Sneberska cesta 116a, vsto-
pili 5. 2. 1998, vložili po 150.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
5. 2. 1998.

Rg-209931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02316 z dne 14. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30991/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294164
Firma: ADONIS, LAMPELJ IN

DRUŽBENIKI, pakiranje, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ADONIS, LAMPELJ IN
DRUŽBENIKI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  1261  Ljubljana,  Mareška
pot 14

Ustanovitelja: Lampelj Vida in Lampelj Ja-
nez, oba iz Ljubljane Dobrunje, Mareška
pot 14, vstopila 27. 3. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lampelj Vida in družbenik Lampelj
Janez, imenovana 27. 3. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 25210 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
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; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-209936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02617 z dne 3. 9. 1998 pri subjektu
vpisa BIBIČ, mizarstvo in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Sp. Rudnik c. II/11a, sedež:
Spodnji Rudnik c. II/11a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5573289
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1998: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6024 Cestni tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 5. 1998.

Rg-210051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02219 z dne 11. 6. 1998 pri subjektu
vpisa NAKOP, podjetje za prevozne in
gradbene storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Log pri Brezovici, Cesta na Mele, sedež:
C. na Mele 2, 1351 Log pri Brezovici,
pod vložno št. 1/06147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5352762

Firma: NAKOP, podjetje za prevozne
in gradbene storitve, trgovino, d.o.o.,
Log, Cesta na Mele 2, Brezovica

Skrajšana firma: NAKOP, d.o.o., Log,
Cesta na Mele 2, Brezovica

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 14110 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 14120 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 14130
Pridobivanje skrilavcev; 14210 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 14500 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 26700 Ob-
delava naravnega kamna; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
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 de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične 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;
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; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
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jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 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.; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-210066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02803 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa POLIS-CHEM, uvoz, izvoz, posredo-
vanje, zastopanje, svetovanje, trgovina na
debelo, finančne usluge, d.o.o., Kamnik,
sedež: Medvedova 25, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/21757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5732735
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1998: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 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; 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; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1998.

Rg-210095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04333 z dne 26. 8. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30933/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314360
Firma: AZIJAN MARKET, družba za tr-

govino, d.o.o.
Skrajšana firma: AZIJAN MARKET,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Utanovitelj: Tian Xiaojun, Beijing, 61 Fu-
xing Road, vstop 2. 7. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tian Xiaojun in prokurist Reja Martin,
Ljubljana, Pražakova ulica 11, imenovana
2. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-210096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04427 z dne 31. 7. 1998 pri subjektu
vpisa D.M. GRABOVAC, gradbene stori-
tve, d.o.o., sedež: Škofjeloška 7, 1217
Vodice, pod vložno št. 1/30529/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1278487
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-

bovac Miloš, Modriča, Dugo Polje, razre-
šen 22. 7. 1998 kot zastopnik in imenovan
za direktorja.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1998: 4521
Splošna gradbena dela.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 7. 1998.

Rg-210303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03977 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa METEA, d.o.o., Proizvodnja, trgovi-
na, storitve, uvoz-izvoz, sedež: Dragarje-
va 10, Ihan, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/05519/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, deležev, dejavnosti, zastopnikov in os-
novnega kapaitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5345146
Firma: OKO IN, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OKO IN, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelj: Okoren Franc in Okoren

Magdalena, izstopila 27. 5. 1998; Pajk
Bogdan, Domžale, Dragarjeva 10, Ihan,
vstopil 27. 5. 1998, vložil 2,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Okoren Metka, razrešena 27. 5.
1998; direktor Pajk Bogdan, imenovan
27. 5. 1998.
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Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-210418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01623 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31033/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278690
Firma: BARGAS, d.o.o., družba za tr-

govino in svetovanje
Skrajšana firma: BARGAS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 36
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: Fonine Petr, Tjumenska

Oblast, Raduzhni 1-46-164, vložil
3,920.000 SIT, in Galimova Vera, Ufa,
Prospekt, Oktobra 3/9, vložila 4,080.000
SIT – vstopila 2. 2. 1998, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fonine Petr in prokurist Biček Boris,
Ljubljana, Petrovičeva 23, imenovana 2. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 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.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-

nično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-210424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04225 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ZORTY, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Detelova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29557/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1196073
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 71.

Rg-210449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04523 z dne 22. 9. 1998 pod št. vložka
1/30010/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661012
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Dravo-
grad

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Dravograd

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  2370  Dravograd,  Trg  4.

julija 7
Ustanovitelji: 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-
rektorica Navotnik Vladislava, Dravograd,
Mariborska cesta 33, imenovana 16. 4.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-210524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04851 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31039/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318233
Firma: DEKER, proizvodnja, trgovina

in transport, d.o.o., Ponova vas
Skrajšana firma: DEKER, d.o.o., Pono-

va vas
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1290  Grosuplje,  Ponova

vas 48
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Devetak Leon, Nova Gori-

ca, Vipavska c. 29, Rožna dolina, in Deve-
tak Darja, Grosuplje, Ponova vas 48, vsto-
pila 6. 8. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Devetak Darja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Devetak Leon,
imenovana 6. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 26220
Proizvodnja sanitarne keramike; 26260 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 26300
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 26400 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 26510 Proizvodnja cementa;
26520 Proizvodnja apna; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja mal-
te; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 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; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-210633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03884 z dne 22. 7. 1998 pri subjektu
vpisa EUROMAK, d.o.o., podjetje za grad-
beništvo, Ljubljana, sedež: Brilejeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21047/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5708095
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Spirovski Slavčo, Struga, Marks En-
gelsova 30, in prokurist Salija Kemal, Po-
stojna, Kolodvorska ul. 1a, imenovana 2. 7.
1998.

Rg-210677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03347 z dne 7. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa CMT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in marketinške storitve,
d.o.o., Mengeš, sedež: Trdinov trg 17,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/13423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dele-
žev in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah na podlagi Cpg 24/98-2
s temile podatki:

Matična št.: 5529425
Firma: CMT, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in marketinške storitve, d.o.o.,
Glavarjeva 2, Mengeš

Sedež: 1234 Mengeš, Glavarjeva 2
Osnovni kapital: 2,208.500 SIT
Ustanovitelj: Burgar Ciril, Mengeš, Gla-

varjeva 1, vstop 16. 10. 1991, vložek
2,208.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 112 Stori-
tve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemelj-
skega plina, brez iskanja nahajališč; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 361
Proizvodnja pohištva; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 365 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
602 Drug kopenski promet; 642 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 950 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-210697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04582 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IMKO, proizvodnja, inženiring, tr-
govina, d.d., sedež: Šlandrova ulica 4,
1231 Ljubljana, pod vložno št.
1/00243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5066948
Sprememba statuta z dne 6. 7. 1998.

Rg-210704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05001 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d., se-
dež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Člani nadzornega sveta: Čuš Franc, Du-

hovnik Jože in Jaklič Marko, izstopili 29. 7.
1998; Korelič Bruno, Lipičnik Martin in
Thorževski Sergej, vstopili 29. 7. 1998.

Rg-210708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05019 z dne 29. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA,
VRBA, Podjetje za trgovino, posredova-
nje, zastopstvo, distribucijo, založniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Novo
mesto, sedež: Novi trg 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/17869/04 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naziva ustanoviteljev in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5642817005
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Novo mesto

Skrajšana firma: PREŠERNOVA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Podružnica No-
vo mesto

Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽ-
BA, Podjetje za založništvo, distribucijo, tr-
govino, zastopstva in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Opekarska 4a, vstop 22. 10.
1996, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tkalčič Levin, razrešen 2. 9. 1998;
zastopnica Robnik Ana, Ljubljana, Žaucer-
jeva 24, imenovana 2. 9. 1998.

Rg-210718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05240 z dne 22. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GIPOSS INŽENIRING, podjetje za
gradbeništvo, investicije in inženiring,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Majorja Lavriča
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926297
Ustanovitelj: GIPOSS, d.o.o., Ljubljana,

izstop 6. 11. 1997; Filipčič Milan, Novo me-
sto, Dolenje Kamenje 9, vstop 6. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Faganel Davorin, razrešen 6. 11.
1997; direktor Filipčič Milan, imenovan
6. 11. 1997.

Rg-210721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/05356 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa MOTEL GROSUPLJE, d.d., sedež:
Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/03524/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5000530
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mehle Matko, razrešen 25. 8. 1998;
direktor Musar Franc, Ljubljana, Rožna doli-
na, C. VII/25, imenovan 25. 8. 1998.

Rg-210723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03127 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SAF, poslovno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Savska 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29831/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1215540
Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova ce-

sta 203
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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,

Rg-210890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00311 z dne 20. 7. 1998 pri subjektu
vpisa BOJAN BRECELJ BREZOVICA, tr-
govinsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
sedež: Brežna pot 22, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/04642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5325323
Firma: BOJAN BRECELJ, inženiring,

trgovina in posredništvo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 50101 Trgovina
na debelo 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; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,

dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1997.

Rg-210911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02972 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa MITCOM, izobraževanje, svetova-
nje, trgovina, d.o.o., sedež: Dunajska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5647339
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-

rovec Leon, Ljubljana, Robičeva 10, razre-
šen 21. 5. 1998 kot družbenik in imenovan
za direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1998: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
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hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042
Drugo izobraževanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-211026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03015 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TIPRO KEYBOARDS, Proizvodnja
tipk in tipkovnic, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gerbičeva ulica 51a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5448441
Ustanovitelji: Bizjak Igor, Jeras Aleš, Kos

Matjaž, Kunaver Sonja, Lango Silva, Miklav-
čič Magdalena, Mišič Tomaž, Mlinarič Na-
da, Repar Andreja, Spruk Uroš, Šušteršič
Marijana, Vodnik Mojca, Zupančič Marija in
Žnidaršič Stanislava, izstopili 8. 5. 1998;
Breznikar Rušica Renata, Ljubljana, Vrtača
7, vložila 489.482 SIT, Curk Helena, Ljub-
ljana, Triglavska 19, vložila 72.044 SIT, Če-
lan Milan, Ljubljana, Reška ulica 1, vložil
7,468.686 SIT, Frančeškin Bojan, Ljublja-
na, Palmejeva 32, vložil 1,008.711 SIT,
Gašparič Matjaž, Ljubljana, Polje, C. 6/10,
vložil 1,236.866 SIT, Golob Nada, Ljublja-
na, Verovškova 43, vložila 6.048 SIT, Jova-
novič Lenka, Ljubljana, Viška 53, vložila
12.395 SIT, Kotar Olga, Ortnek, Gornje
Podpoljane 6, vložila 131.967 SIT, Krivic
Martin, Ljubljana, Pot v hribec 2, vložil
921.663 SIT, Križan Andreja, Vrhnika, Ljub-
ljanska 22, vložila 483.065 SIT, Markočič
Boris, Ljubljana, Gerbičeva 6, vložil
903.425 SIT, Špiler Sonja, Ljubljana, Je-
senkova ulica 5, vložila 324.147 SIT in Žvo-
kelj Jožica, Ljubljana, Lazarjeva 3, vložila
713.718 SIT, ki so vstopili 15. 12. 1990,
Markič Franc, Ljubljana, Ilirska 6, vložil
874.012 SIT in Švajger Antonija, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, vložila 238.855 SIT, ki sta
vstopila 31. 5. 1994, ter TIPRO KEY-
BOARDS, Proizvodnja tipk in tipkovnic,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva ulica 51a, vlo-
žil 3,455.284 SIT, ki je vstopil 8. 5. 1998 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-211035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05599 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa COMMING, Družba za trgovino,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Tržaška cesta 28,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/02146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova ustanoviteljev, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5286883
Ustanovitelja: Gostiša Ronko in Gostiša

Majda, oba iz Vrhnike, Betajnova 46, vsto-
pila 12. 6. 1989, vložila po 9,251.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gostiša Ronko, imenovan 12. 6.
1989, ki zastopa družbo brez omejitev; in
zastopnica Gostiša Majda, imenovana
28. 9. 1989, ki zastopa družbo kot vodja
maloprodaje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998.

Rg-211058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03509 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PRIZMA, Delovno varstveni zavod
Ponikve, sedež: Ponikve 76, 1312 Vi-
dem Dobrepolje, pod vložno št.
1/12518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5496365
Firma: PRIZMA, Delovno varstveni za-

vod Ponikve
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Košir Hotimir, razrešen 15. 6.
1998; direktorica Perič Stanislava, Grosup-
lje, Pri mostu 5, imenovana 15. 6. 1998.

Rg-211067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04488 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SCT STROJEGRADNJA, pro-
izvodnja, popravila in vzdrževanje stroj-
ne opreme, d.d., sedež: Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5459974
Člani nadzornega sveta: Kuzman Adolf

Ivan, izstopil 3. 6. 1998, Brezovšek Marko
in Mihalič Tanja, izstopila 15. 7. 1998; Ec-
kert Matthias in Dovč Marjan, vstopila 15. 7.
1998, Pečnik Franc, vstopil 8. 7. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne 15. 7.
1998.

Rg-211073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04929 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV,
d.d., sedež: Za Savo 6, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/00348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043093
Član nadzornega sveta: Majcenovič Ma-

tija, izstopil 27. 8. 1998; Šlander Jože, vsto-
pil 27. 8. 1998.

Rg-211081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05194 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MIZARSTVO TRNOVO, d.o.o., se-
dež: Trnovski pristan 20a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5144167
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
2. 10. 1997, vložek 6,370.000 SIT, in
CERTIUS I. PID, d.d., Ljubljana, Vošnjako-
va 8, vstop 3. 7. 1998, vložek 4,120.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-211087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05297 z dne 23. 10.1 998 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE, sedež:
Bistriška 19, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/01344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5082803
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-211106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02815 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa IGLU ŠPORT, proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 88, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448212
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Škerl Matej, Ljubljana, Ga-

brščkova 28, in Trobec Marko, Ljubljana,
Zelena pot 9, vstopila 22. 10. 1990, vložila
po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen 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.; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
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embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3542
Proizvodnja koles; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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.; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
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; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1998.

Rg-211113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05376 z dne 1. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31063/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327666
Firma: INDUSTRIJAIMPORT CERRUTI,

Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: INDUSTRIJAIMPORT

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dunajska

c. 191
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Osnovni kapital: 2,100.006 SIT
Ustanovitelji: Rezar Borut, Medvode, Va-

še 30f, vložil 233.334 SIT, Burger Janez,
Vrhnika, Pod Hruševco 19, vložil 233.334
SIT, Klančar Tomislav, Vrhnika, Pod Hru-
ševco 19, vložil 116.667 SIT, Klančar Ja-
nja, Vrhnika, Pod Hruševco 19, vložila
116.667 SIT, Kajtna Matjaž, Logatec, Polj-
ska pot 26, vložil 233.334 SIT, Škodlar
Zdenka, Ljubljana, Omahnova 3, vložila
233.334 SIT, Di Batista Franc, Notranje
Gorice, Jakominova 12, Vnanje Gorice, vlo-
žil 233.334 SIT, Prijatelj Vojko, Medvode,
Goričane 81, vložil 233.334 SIT, Mramor
Lucija, Ljubljana, Rakovniška 6a, vložila
233.334 SIT, in Vogrinc Marija, Vrhnika,
Voljčeva 6, vložila 233.334 SIT – vstopili
10. 9. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Martinc Mateja, Ljubljana, Ulica
padlih borcev 29, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurista Rezar Borut in Škod-
lar Zdenka, imenovana 10. 9. 1998:

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 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;
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.

Rg-211121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05567 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO DENT, d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za kozmetični in stomatološki
consulting, uvoz in izvoz, sedež: Ce-
lovška 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12738/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517770
Ustanovitelji: Brajović Dušan, Ljubljana,

Celovška 106, ki je vstopil 6. 8. 1991 in

vložil 1,898.000 SIT, ter Vučković Brajović
Dušanka, Ljubljana, Ulica Goce Delčeva 51,
Brajović Milena, Ljubljana, Celovška cesta
106, in Potkonjak Maša, Ljubljana, Marolto-
va ulica 6, ki so vstopile 28. 9. 1998 in
vložile po 10.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brajović Dušan, razrešen 28. 9.
1998; direktorica Vučković Brajović Dušan-
ka, imenovana 28. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotav-
ljajo storitve na področju zdravstva, izobra-
ževanje, kulture in druge socialne storitve,
razen obveznega socialnega zavarovanja;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Sprememba družba pogodbe z dne
29. 9. 1998.

Rg-211184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05291 z dne 13. 10.1 998 pri subjektu
vpisa MIDEL MICRO, d.o.o., zastopstva,
posredovanje, trgovina, sedež: Celovška
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, deleža, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5936586
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Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 13d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petričevič Mario, Ljubljana,

Gornji Rudnik 20/II, vstop 11. 3. 1996, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Petri-
čevič Mario, razrešen 9. 9. 1998 kot direk-
tor in imenovan za prokurista, in direktorica
Petričevič Marija Dušica, Zagreb, Maksimir-
ska 52, imenovana 9. 9. 1998.

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

Rg-211186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04574 z dne 13. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31109/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318985
Firma: STUDIO MARKETING J. WAL-

TER THOMPSON, raziskovanje, svetova-
nje in oblikovanje tržnih komunikacij in
izdelkov, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: STUDIO MARKETING
J. WALTER THOMPSON, Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 74
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: STUDIO MARKETING J.

WALTER THOMPSON INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 74, vstop 21. 7.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Narat Matej, Domžale, Perkova ul.
23a, Rodica, imenovan 17. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2222 Drugo
tiskarstvo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-211188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04512 z dne 12. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERWOLF TRADE, d.o.o., trgo-
vina in storitve, sedež: Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1243896
Sedež: 1370 Logatec, OIC Logatec
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

29. 7. 1998.

Rg-211193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03544 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu
vpisa TEHNO INŽENIRING, podjetje za
projektiranje, proizvodnjo, trgovino in in-
ženiring v gradbeni industriji, d.o.o., se-
dež: Homec VII. ulica 35, 1235 Radom-
lje, pod vložno št. 1/03717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme in sedeža, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5329426
Skrajšana firma: TEHNO INŽENIRING,

d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 10
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 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; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5246 Trgovina na drobno s ko-

vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
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; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 6. 1998.

Rg-211195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05645 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa CENTRALNA BORZNA DRUŽBA,
d.o.o., sedež: Zaloška 54, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 6771/96 – zaradi priimka direktorja s
temile podatki:

Matična št.: 5879477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tiegl Zoran-Ivo, Ljubljana, Reboljeva
ulica 13, imenovan 4. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-211200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00897 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa LITOSTROJ – TOVARNA ULITKOV,
d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5447020
Ustanoviteljica. LITOSTROJ HOLDING,

d.d., Ljubljana, Djakovičeva cesta 36, iz-
stop 2. 10. 1997; ADERA, Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Beethovnova 14, vstop 2. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-211204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03442 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa IBK, INDUSTRIJA BETONSKIH KON-
STRUKCIJ, d.o.o., Ljubljana, Vojkova ce-
sta 90, sedež: Vojkova cesta 90, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10761/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5459982
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rozman Dušan, razrešen 2. 6.
1997; zastopnik Rode Venčeslav, Ljublja-
na-Polje, Koširjeva ulica 11, imenovan 2. 6.
1997, zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-211269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/05577 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa POLITEX, proizvodnja in servisi-
ranje, Radomlje, d.o.o., sedež: Cesta bor-
cev 1, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/02350/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in deležev, uskladitev in spremembo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5297419
Firma: POLITEX, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POLITEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,534.600 SIT
Ustanovitelj: Dornik Alojz, Radomlje,

Šlandrova 25, vstop 22. 9. 1989, vložek
2,534.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1561 Mlinarstvo; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 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.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov

in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9111 Dejavnost poslovnih in de-
lodajalskih združenj; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
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tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah po 580. členu zakona o gospodar-
skih družbah z dne 21. 10. 1998.

Rg-211271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04763 z dne 21. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31144/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319272
Firma: B&B, BAKARIČ IN OSTALI, Pod-

jetje za poslovne storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: B&B, BAKARIČ IN OS-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 76
Ustanovitelja: Bakarič Nikola, Ljubljana,

Cigaletova 8, in Bunc Rudi, Ljubljana, Slo-
venska 55, vstopila 22. 7. 1998, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bakarič Nikola in Bunc Rudi, imeno-
vana 22. 7. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo 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; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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.; 52630 Druga tr-
govina 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; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 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; 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; 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; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05688 z dne 26. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31152/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328514
Firma: ETS COMTEC, družba za trgo-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg koman-

danta Staneta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kalshoven Ivo, Neede, Es-

weg 3, vložil 1,470.000 SIT, in Mastnak
Petra, Celje, Vojkova ulica 7, vložila
630.000 SIT – vstopila 21. 9. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kalshoven Ivo in Mastnak Petra,
imenovana 21. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998: 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in 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; 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 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; 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-

nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05151 z dne 19. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31130/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319752
Firma: VRTITIS, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1291 Lavrica, Vrečarjeva uli-

ca 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrhovnik Slavka, Lavri-

ca, Vrečarjeva ulica 16, vstop 19. 8. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrhovnik Slavka, imenovana 19. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0125 Reja drugih živali;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na

drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 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;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04984 z dne 6. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30948/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318365
Firma: BREST-TOP, Tovarna oblazi-

njenega pohištva Tapetništvo, d.o.o.
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Skrajšana firma: BREST-TOP Tapetniš-
tvo, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1236 Trzin, Jemčeva 45a
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Gluvič Jurij, vložil

1,800.000 SIT, Gluvič Dušica, vložila
300.000 SIT, in Gluvič Igor, vložil 300.000
SIT, vsi iz Trzina, Jemčeva 45a, vstopili 6. 8.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gluvič Jurij, imenovan 6. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 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; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja ele-
ktronk, elektronskih ventilov in drugih ele-
ktronskih komponent; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 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; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 – Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., ni dovoljeno posredništvo s
farmacevtskimi izdelki.

Rg-211318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02643 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SRC, informatika, računalništvo,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Že-
lezna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5279224
Ustanovitelj: UBK BANKA, d.d., Ljublja-

na, Tržaška 116, UBK BANKA, d.d., Ljub-
ljana, Tržaška 116, COLOR, Industrija sin-
tetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
Cesta komandanta Staneta 4, in ILIRIJA,
Razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana, Tržaška 40, izsto-
pili 28. 10. 1997; SRC COMPUTERS,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, vstopil
28. 10. 1997, vložil 88,628.016 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-211343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04111 z dne 16. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/36 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661008

Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-
JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Trebnje

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Trebnje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8210 Trebnje, Kidričeva 2
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-
rektorica Femec Marija, Trebnje, Cankarje-
va ulica 29, imenovana 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in peri-
odike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-211360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05339 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TERMOELEKTRARNA TRBOV-
LJE, d.o.o., sedež: Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/01606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035511
Osnovni kapital: 15.552,968.199 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, ki

jo zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, vstop 31. 3. 1949, vložek
15.552,968.199 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Člani nadzornega sveta: Šubic Maja, iz-
stopila 10. 7. 1997; Kokalj Dane, Stradar
Zdravko in Lindič Lado, izstopili 14. 7.
1998; Saviozzi Alojz in Binder Stojan, izsto-
pila in ponovno vstopila 14. 7.1998, Fritz
Zdenko, Turk Vito in Žgajnar Ladislav, vsto-
pili 14. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-211366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05387 z dne 15. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOVINAR TRGOVINA, d.d., Ko-
čevje, sedež: Reška cesta 23, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/12977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5509475
Člani nadzornega sveta: Kaluža Vojko,

Kravanja Jure in Švegelj Darinka, izstopili
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30. 7. 1998; Umek Mihael in Šauer Pavel,
izstopila in ponovno vstopila 30. 7. 1998,
Kegel Jože, izstopil 30. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 7. 1998.

Rg-211488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07178 z dne 21. 8. 1998 pri subjektu
vpisa NIMING, podjetje za inženiring,
marketing in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, Vurnikova 2, sedež: Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24791/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809088
Ustanovitelji: Završan Marija, Kranj, Po-

dreča 45, vstop 8. 9. 1993, vložek
285.000 SIT, Kepic Marijan, Ljubljana, Uli-
ca bratov Babnik 21, vstop 1. 12. 1997,
vložek 765.000 SIT, in Višnjevac Vukota,
Ljubljana, Štihova ul. 12, vstop 1. 12. 1997,
vložek 450.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Višnjevec Boris, razrešen 1. 12.
1997; direktorji Kepic Marijan, ki kot glavni
direktor zastopa družbo brez omejitev, in
Višnjevac Vukota, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 1. 12. 1997, ter Zavr-
šan Marija, ki zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev, imenovana 8. 9. 1993.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in

mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-211493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00541 z dne 14. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa EKOS IGOR IN JULIJANA
KONČAN, podjetje za raziskave, izobra-
ževanje in mejne znanosti, d.n.o., se-
dež: Ljubgojna 5, 1354 Horjul, pod vlož-
no št. 1/28104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5950171
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
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Rg-212249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05618 z dne 20. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31133/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328123
Firma: FI-CAD, finančne investicije,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Frumen Patricija, Ljublja-

na, Kebetova ulica 15, in Čenčur Marko,
Ljubljana, Celovška cesta 128, vstopila
30. 9. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Frumen Patricija, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Čenčur Mar-
ko, imenovana 30. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizivodnja pletenin in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona, ter papirne in
kartronske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proiz-
vodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-

sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2330 Pro-
izvodnja jedrskega goriva; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarnih obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
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; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 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.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 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.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 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 karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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 členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 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; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
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3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 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; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
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.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
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področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine; 7320 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja in huma-
nistike; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higie-
ne; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 De-
javnost knjižnic; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem; 9900 Eksteritorialne
organizacije in združenja.

Rg-212250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05785 z dne 22. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa AB-SUPERNOVA, d.o.o., posred-
ništvo in trgovina, sedež: Ulica Jožeta
Jame 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30325/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1198157
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 33
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 7. 7. 1998.

Rg-212251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05805 z dne 29. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31167/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328468
Firma: TRANS JOB, prevozi, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Privoz 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Voglar Nada, Ljubljana,

Privoz 14, vstop 20. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Voglar Nada, imenovana 20. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 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; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-

logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-212394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05103 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, pripojitev družbe BANKA CREDITAN-
STALT, d.d., (1/03931/00), in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Osnovni kapital: 3.101,378.000 SIT
Sprememba statuta z dne 24. 6. 1998.
Pripojitev družbe BANKA CREDITAN-

STALT, d.d., Kotnikova 5, Ljubljana
(1/03931/00), na podlagi pogodbe o pri-
pojitvi in ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti z dne 19. 3. 1998.

Rg-212397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05642 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa TERMOELEKTRARNA TOPLARNA
LJUBLJANA, p.o., proizvodnja električ-
ne in toplotne energije ter tehnološke
pare, Ljubljana, Toplarniška 19, sedež:
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00344/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme in skrajšane fir-
me, osnovni kapital, spremembo zastopni-
kov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033730
Firma: TERMOELEKTRARNA TOPLAR-

NA LJUBLJANA, d.o.o.
Skrajšana firma: TE-TOL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 11.868,649.000 SIT
Ustanoviteljica: Elektro gospodarska

skupnost Slovenije, izstop 9. 8. 1997; Re-
publika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 9. 8. 1997, vložek
11.866,649.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debeljak Janez, razrešen 14. 5.
1998; direktor Brščić Angelo, Ljubljana,
Rožna dolina, C. VIII/7a, ki od 14. 5. 1998
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 40102
Proizvodnja elektrike v TE in JE; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-212398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01696 z dne 6. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa AC – UNION, d.o.o. za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, Savska 2, sedež: Sav-
ska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
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1/19693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5662893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Berčič Miroslav, razrešen 28. 2.
2998; direktor Drmaž Marjan, Ljubljana,
Jamnikarjeva 8, imenovan 1. 3. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-212399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05799 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5300231
Osnovni kapital: 32.085,040.000 SIT
Sprememba statuta z dne 20. 6. 1997.

Rg-212401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05650 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ITEO, svetovalni institut, d.d., an-
gleški prevod firme: ITEO Management
Consulting Institute, sedež: Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5051541
Člani nadzornega sveta: Bohorič Janez,

Hudej Franc in Sok Marko, izstopili 16. 9.
1998; Kandrič Metka, Klanšek Edo in Zeni
Janez, vstopili 16. 9. 1998.

Rg-212402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05458 z dne 6. 11. 1998 pri subjektu
vpisa Javno podjetje Komunalno stano-
vanjsko podjetje, Litija, d.o.o., sedež: Po-
noviška cesta 15, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/08333/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5112141000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Baš Janez, razrešen 30. 9. 1998;
direktor Kozlevčar Rudolf, Litija, Tenetiše
24, imenovan 3. 10. 1998.

Rg-212404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02591 z dne 12. 2. 1998 pri subjektu
vpisa MATOSS, marketing, analize, trgo-
vina, organizacije, svetovanje, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 84, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/02341/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5289475
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Oven Anton, Domžale,

Mačkovci 48, vstop 12. 9. 1989, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Oven Lidija, izstop 30. 4. 1997; Wolfgang
Hein, Isle of Man, National House Santon,
vstop 30. 4. 1997, vložek 1,350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Oven Lidija, razrešena 30. 4.
1997; direktor Oven Anton, razrešen in po-
novno imenovan 30. 4. 1997, in prokurist
Wolfgang Hein, imenovan 30. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-212405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05652 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LAROS IGLIČAR IN DRUŽBENIK,
tapetništvo, d.n.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta v Zajčjo dobravo 12, 1260 Ljublja-
na-Polje, pod vložno št. 1/26925/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5908973
Firma: LAROS, d.o.o., Tapetništvo
Skrajšana firma: LAROS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska ce-

sta 45
Osnovni kapital: 2,245.900 SIT
Ustanovitelja: Ocepek Lado, Ljubljana,

Cesta v Zajčjo dobravo 12, in Igličar Ro-
man, Ljubljana, Stanežiče 25, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o. 2. 10. 1998, vlo-
žila po 1,122.950 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998:
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
Proizvodnja obutve; 20100 Žaganje in skob-

ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 26120 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28630 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 28720 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 28740 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36400 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74700 Čiščenje stavb.
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Rg-212406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06014 z dne 11. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1338781
Firma: MISO – KERŠMANC, k.d., pod-

jetje za transportne storitve
Skrajšana firma: MISO – KERŠMANC,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1351 Dragomer pri Brezovici,

V Loki 1
Ustanovitelja: Keršmanc Simon, ki od-

govarja s svojim premoženjem, in Keršmanc
Barbara, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgo-
varja, oba iz Dragomera pri Brezovici, V Lo-
ki 1, vstopila 24. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keršmanc Simon, imenovan 24. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične 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;
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; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debe-

lo z drugimi izdelki široke porabe; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 62200 Izredni zračni promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-212407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05856 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BELINKA HOLDING, d.d., sedež:
Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00007/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5042003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nabergoj Jurij, razrešen 15. 9. 1998;
direktor Svete Silvo, Ljubljana, Malči Beli-
čeve 145, imenovan 15. 9. 1998.

Rg-212408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05474 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5024811
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Mežnar Dušanu in prokuristu
Matjašič Antonu, ki sta bila razrešena 31. 7.
1997.

Člani nadzornega sveta: Žekar Jelka, iz-
stopila 30. 7. 1997, ter Pirc Gordana in
Šabič Mojca, izstopili 24. 4. 1998; Kačar

Vukovič Aleksandra, vstopila 30. 7. 1997,
ter Flajs Milena in Brodnik Drago, vstopila
24. 4. 1998.

Rg-212409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00824 z dne 11. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa MAGISTRAT INTERNATIO-
NAL, zunanjetrgovinsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5524261
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28.

Rg-212410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06442 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EKM, družba za razvoj, trženje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Li-
tostrojska c. 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14349/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
6469/97 – spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5541549
Ustanovitelj: FINEA, d.o.o., Maribor, iz-

stop 16. 10. 1997; FINEA HOLDING,
d.o.o., Polenšak, Polenci 45, vstop 7. 11.
1996, vložek 1,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-212412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06141 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa AKTIVA INVEST, d.d., družba za
investiranje, Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1213911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Satler Matjaž, razrešen 9. 10. 1998;
direktor Okorn Aleš, Ljubljana, Kolezijska
24, imenovan 9. 10. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05823 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5893658
Osnovni kapital: 1.248,755.000 SIT

Rg-212414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05985 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SVILANIT, Tekstilna tovarna, d.d.,
sedež: Kovinarska 4, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00696/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5036500
Član nadzornega sveta: Rabzelj Drago

je izstopil 17. 7. 1998.

Rg-212415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06018 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ČREŠNIK, podjetje za izvoz-uvoz
in trgovino, d.o.o., Medvode, Spodnja
Senica 20, sedež: Spodnja Senica 20,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/21329/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718511
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Zoran, Medvode,

Spodnja Senica 20, vstop 1. 2. 1993, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 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 trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
67200 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Rg-212424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05881 z dne 30. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31173/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328590
Firma: TES.CO ŠKULJ & CO, podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TES.CO ŠKULJ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 158
Ustanovitelja: Stopar Nuša, Ljubljana,

Dunajska 15, in Škulj Branko, Ljubljana, Kri-
vec 6, vstopila 19. 10. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Stopar Nuša in Škulj Branko, imeno-
vana 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1998: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-

ništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-212427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04575 z dne 23. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propa-
gando in reklamo, Ljubljana, sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/17836/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5617669
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bohn Peter, Rohr, Salamatweg 15,
imenovan 6. 7. 1998.

Rg-212429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04310 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ITC GROUP, d.o.o., Podružnica
WTC Ljubljana, sedež: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02827/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in spremembo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300436002
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998:

30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomuni-
kacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 7. 1998.

Rg-212431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04298 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ELECOM, d.o.o., podjetje za mar-
keting, trgovino in storitve, Kamnik, se-
dež: Vrhpolje 278, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/11187/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5493374
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
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nja drugih izdelkov iz lesa; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 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;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3350 Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4010 Oskrba z elektriko; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 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; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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 re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9000 Storitve javne higiene; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.12 – vse razen
revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 7. 1998.

Rg-212432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03856 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GAIA, GEOLOŠKE IN GRADBENE
STORITVE, Vrhnika, sedež: Sivkina 12,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/09251/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deležev in zastopnika,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5440416
Firma: GAIA GLOBALNI INŽENIRING,

družba za projektiranje, gradnjo in opre-
mo objektov, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GAIA GLOBALNI
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 159
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pihner Viljem, izstopil

23. 6. 1998; Vojnovič Milan, Ljubljana, Vo-
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gelna 6, in Brenčič Janez, Vrhnika, Krožna
pot 8, vstopila 23. 6. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adrijan Košir, razrešen 23. 6. 1998;
direktor Vojnovič Milan, imenovan 23. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 19. 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; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 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.; 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;
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; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1998.

Rg-212433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03459 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa SMG, podjetje za proizvodnjo in
prodajo gradbenih veziv in premazov,
d.o.o., sedež: Verovškova 64, 1000 Ljub-

ljana, pod vložno št. 1/09632/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, ustanoviteljev in zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5461901
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Pohorske-

ga bataljona 75
Ustanovitelj: Simič Sonja, izstopila 27. 5.

1997; Penko Mihael, Ljubljana, Ul. pohor-
skega bataljona 75, vstopil 27. 5. 1997,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Simič Sonja, razrešena 27. 5.
1997; direktor Penko Mihael, imenovan
27. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 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-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-

vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 5. 1997.

Rg-212436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03950 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BAVARSKI DVOR, investicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška 33/IV, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11446/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5463360
Ustanovitelja: REI, zastopstva, marke-

ting, consulting, d.o.o., Ljubljana, Letališka
33/IV, vstopil 9. 1. 1998, in SONČNI
VZHOD, FINANČNA HIŠA, d.o.o., Ljublja-
na, Gornji trg 4, vstopil 2. 7. 1998, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ško-
dič Darko, Ljubljana, Neubergerjeva 13, raz-
rešen 13. 10. 1998 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, in prokuristka Bra-
taševec Jelka, Ljubljana, Zelena pot 20,
imenovana 2. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.

Rg-212437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04625 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PIR-KOM, podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino in storitve, d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Ljubljanska 63, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/19225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5654793
Firma: PR & PR, gostinstvo, turizem,

trgovina in storitve, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: PR & PR, d.o.o., Ko-

čevje
Sedež:  1330  Kočevje,  Ljubljanska

c. 19
Ustanovitelj: Komljenović Vladimir, izsto-

pil 24. 7. 1998; Pirnar Rado, Kočevje, C. v
Mestni log 19, vstopil 24. 7. 1998, vložil
810.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Komljenović Vladimir, razrešen
24. 7. 1998; zastopnik Pirnar Rado, ime-
novan 24. 7. 1998, zastopa družbo kot na-
mestnik direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 7. 1998.

Rg-212438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02935 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa REGIONAL ENVIROMENTAL
CENTER’S LOCAL OFFICE, Ljubljana,
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Reginalni center za okolje za vzhodno
in srednjo Evropo, Podružnica Ljublja-
na, sedež: Slovenska c. 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5859581
Firma: REGIONAL ENVIRONMENTAL

CENTER’S LOCAL OFFICE, Ljubljana, Re-
gionalni Center za okolje za vzhodno in
srednjo Evropo, Podružnica Ljubljana.

Rg-212439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03134 z dne 16. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa RJM, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in turizem, zastopa-
nje, posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Brnčičeva 21, Ljubljana, sedež: Brnčiče-
va 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5515629
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 5. 1998.

Rg-212479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/02562 z dne 20. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BAZA, podjetje za trgovino, pro-
izvodno, uvoz, izvoz in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Demšarjeva 15, sedež:
Demšarjeva 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02857/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5328250
Firma: BAZA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, uvoz, izvoz in posredo-
vanje, d.o.o., Pot k sejmišču 30a, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BAZA, d.o.o., Pot k sej-
mišču 30a, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k sej-
mišču 30a

Ustanovitelji: Habjan Leander, izstop
21. 4. 1998; Peterca Drago, Ljubljana, Ro-
žičeva 7, vstop 17. 10. 1995, vložek
500.000 SIT, Anžlovar Anton, Veliki Gaber
112, vstop 21. 4. 1998, vložek 500.000
SIT, ALPRO, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Ljubljana, Šmartinska 134b, vstop
21. 4. 1998, vložek 333.200 SIT, in AS-
TRA NOVA, trgovsko podjetje, d.o.o., Pe-
snica pri Mariboru, Pesnica 70a, vstop
21. 4. 1998, vložek 166.800 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habjan Leander, razrešen 21. 4.
1998; direktor Anžlovar Anton, imenovan
21. 4. 1998, zatopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1998.

Rg-212485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03549 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa D.M.B., podjetje za svetovanje, ra-
čunovodstvo, organizacijo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska c.
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10962/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova ustano-
viteljice in družbene pogodbe ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462878
Firma: D.M.B., trgovina in svetovanje,

d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Bohorič Maja, Ljubljana,

Celovška cesta 124, vstop 10. 12. 1990,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
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rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 6. 1998.

Rg-212487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05259 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa M & N, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Vinterca 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419468
Firma: PROSTEL, proizvodnja elektro-

mehaničnih aparatov, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: PROSTEL, d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: 1290 Grosuplje, Kosovelova 2
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 2953

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 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.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 9. 1998.

Rg-212488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05283 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa LIVEO, d.o.o., Raziskovanje, razvoj,
trženje, Ljubljana, Polanškova 19, sedež:
Polanškova 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20408/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5687012
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 9000 Sto-
ritve javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1998.

Rg-212491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05424 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa NOVATEX, uvoz-izvoz, zastopanje,
posredovanje, trgovina na debelo in
drobno, marketing, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Letališka 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11824/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5475422
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Kostovski Vladimir, Ljublja-

na, Preglov trg 7, vstop 25. 2. 1991, vlo-
žek 2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 9. 1998.

Rg-212493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05483 z dne 3. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31184/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327909
Firma: SPEGRIN, d.o.o., specializirani

gradbeni inženiring, Ljubljana, Poljan-
ska cesta 77a

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-
sta 77a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: JEHOVOVE PRIČE, KR-

ŠČANSKA VERSKA SKUPNOST – Ljublja-
na, Poljanska cesta 77a, vstop 10. 9. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Marovich Isso, Ljubljana, Povšetova
ulica 20, ki zastopa družbo brez omejitev,
in zastopnik Novak Janez, Litija, Bevkova
ulica 5, imenovana 10. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 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.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 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.

Rg-212496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06043 z dne 5. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31200/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331353
Firma: KARLY TMS, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: KARLY TMS, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Na Bregu 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klemen Vid, Kamnik, Na

Bregu 39, vstop 21. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemen Stane, Kamnik, Ulica Matije
Blejca 10, imenovan 21. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 3512 Proizvodnja in po-
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pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 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; 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; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Rg-212497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06035 z dne 10. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa CERAR, trgovina in storitve, Lu-
kovica, d.o.o., sedež: Lukovica 21, 1225
Lukovica, pod vložno št. 1/24107/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5844223
Osnovni kapital: 2,126.953 SIT
Ustanovitelji: Cerar Igor, vstopil 5. 7.

1993, vložil 425.390,50 SIT, Cerar Neža
in Cerar Vlado, vstopila 27. 10. 1998, vlo-
žila po 638.086 SIT, ter Cerar Mitja, vstopil
27. 10. 1998, vložil 425.390,50 SIT, vsi iz
Kamnika, Tunjiška 2, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Igor, razrešen 27. 10. 1998;
direktor Cerar Mitja, imenovan 27. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 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; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 60220 Sto-
ritve taksistov; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-212498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06044 z dne 9. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31182/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338790
Firma: CATRO, družba za iskanje ka-

drov in oglaševanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CATRO, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Kolodvor-
ska 8

Osnovni kapital: 10,140.000 SIT
Ustanovitelja: ILUMINA, d.o.o., Ljublja-

na, Kolodvorska 8, in CATRO PERSONAL-
SUCHE UND AUSWAHL G.M.B.H., Dunaj,
Trautsongasse 6/4, vstopila 4. 9. 1998,
vložila po 5,070.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stanič Prinčič Alenka, Ljubljana,
Lambergerjeva 9, imenovana 4. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91120
Dejavnost strokovnih združenj; 92320 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-212502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06272 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PCX RAČUNALNIŠKI INŽE-
NIRING, računalniške storitve, d.o.o., se-
dež: Stegne 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30561/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1273124
Firma: ASBIS, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ASBIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jenko Janko, razrešen 20. 10. 1998;
direktor Tadić Nikola, Ljubljana, Petkova uli-
ca 40, imenovan 20. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1998.

Rg-212504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06313 z dne 11. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31209/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1339184
Firma: TISK TAVČAR, proizvodnja, sto-

ritve, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: TISK TAVČAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1356 Dobrova, Brezje pri Do-

brovi 74b
Ustanovitelja: Tavčar Roman, Dobrova,

Brezje pri Dobrovi 74b, ki odgovarja s svo-

jim premoženjem, in Kozina Uršula, Dobro-
va, Brezje pri Dobrovi 9, ki je vložila 1.000
SIT in ne odgovarja, vstopila 28. 10. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Roman, imenovan 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-212609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06191 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31287/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338994
Firma: ZAMISEL, programiranje,

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

govornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Rakitna 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kirn Štefan, Rakitna 30,

vstopil 27. 10. 1998, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Štefan, imenovan 27. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 51700 Druga trgovina
na debelo; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-212610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04699 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MA3CA, AJDONIK & CO., Podjetje

za storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.n.o., Litija, sedež: Parmova 7, 1270
Litija, pod vložno št. 1/23091/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787386
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 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;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-212611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06193 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31286/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339010
Firma: SBF, družba za storitve in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bradule Franc, Tržič, Virje

8, vstopil 28. 9. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bradule Franc, imenovan 28. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 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; 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-
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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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-

vila, d.n.; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 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; 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.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-212615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04642 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa OMEGA CONSULT, projektivni ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pra-
žakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02718/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5300568
Osnovni kapital: 5,430.627,69 SIT
Ustanovitelj: Cvetoslav Gregorc, Dob,

Vodnikova ulica 19, vstopil 7. 8. 1998, vlo-
žil 543.062,79 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-212617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04724 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa EURO ARENA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15290/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5554454
Firma: EURO ARENA, podjetje za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO ARENA, d.o.o.
Sedež:  1230  Domžale,  Hubadova

ulica 2

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 7. 1998.

Rg-212618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04774 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa CERKOVNIK, storitveno podjetje,
d.o.o., Šmartno pri Litiji, sedež: Cerkov-
nik 16, 1275 Šmartno pri Litiji, pod vlož-
no št. 1/21635/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5755930
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Na

Roje 3.

Rg-212619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04758 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ZAPAKA, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
pinčeva 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5589991
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zaletel Pavel, Ljubljana, Tr-

pinčeva 94, vstopil 11. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04802 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa IN – CO, Podjetje za finančne, teh-
nične in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zaloška 145, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5621992
Sedež: 1352 Preserje, Preserje 6a
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 1596

Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
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debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 8. 1998.

Rg-212652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06753 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31293/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353144
Firma: TOURIST MANAGEMENT, druž-

ba za poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TOURIST MANAGE-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hiti Rudolf, Bled, Gradniko-

va cesta 8, vstopil 19. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hiti Rudolf, Bled, Gradnikova cesta
8, imenovan 19. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 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,
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; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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); 6024 Cestni
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); 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-212648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04613 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ENC, podjetje za inženiring, d.o.o.,
sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10157/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5808529
Ustanoviteljica: Romih Anton, izstopil

23. 7. 1998; Romih Alenka, Sevnica, Bo-
horska ul. 14, vstopila 23. 7. 1998, vložila
1,950.555,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-212657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06530 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1339575
Firma: ENERGOTECH, inženiring,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pod  Kosta-

nji 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Peter, prof.dr., vlo-

žil 1,680.000 SIT, ter Novak Peter in No-
vak Jožefa, vložila po 210.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Pod kostanji 8, vstopili 3. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Peter, prof.dr., imenovan
3. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3542 Proizvodnja koles; 40101 Proizvod-
nja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elek-
trike v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
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; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 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-212658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04581 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KARANTA, Mednarodna špedicij-
ska in organizacijska družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16469/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, deležev in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5590493
Sedež:  1000  Ljubljana,  Verovško-

va 55b
Osnovni kapital: 6,700.000 SIT
Ustanovitelj: Partl Jožef, Šmihel, Avstri-

ja, Bistrica 41a, vstopil 11. 2. 1992, vložil
6,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 3. 1998.

Rg-212660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06553 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31283/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339605
Firma: DOM-TRGOVINA, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOM-TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: E R M HANDEL AK-

TIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Posstfach
470 – FL, vstopil 10. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ovsenik Janez, Ljubljana, Staničeva
ulica 31a, 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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
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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.

Rg-212661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04579 z dne 1. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELKO, podjetje za proizvod-
njo in prodajo električnih in kovinskih
izdelkov, d.o.o., sedež: Kolodvorska 9a,
1310 Ribnica, pod vložno št.
1/05295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, osnovne-
ga kapitala in deležev ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5332761
Osnovni kapital. 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lušin Vladislav, Ribnica,

Zapotok 41, in Andoljšek Franc, Ribnica,
Lepovče 5b, vstopila 27. 9. 1990, vložila
po 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2233 Razmnoževanje raču-

nalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 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; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-

nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 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; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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
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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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 7. 1998.

Rg-212667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06559 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa M & G BIRO OPREMA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Tr-
pinčeva 96, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5697271
Ustanovitelja: Rupnik Mirko, Ljubljana,

Novo Polje, C. 14/21, vložil 735.490 SIT,
in Križman Matjaž, Domžale, Dragomelj 18,
vložil 765.510 SIT – vstopila 5. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-212668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06654 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa M-R, trgovina na veliko in malo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na Vrhov-
ce 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622999
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zadnikar Avguštin, izsto-

pil 28. 10. 1998; Jamnik Mateja, Ljubljana,
Setnikarjeva 11, vstopila 22. 1. 1992, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja

izdelkov iz plute, slame in protja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Sprememba družbene pogodbe z
29. 10. 1998.
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Rg-212670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05466 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MURATČEHAJIČ IN CO., pro-
izvodnja in trgovina, d.n.o., sedež: Ope-
karna 27, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/30579/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temilepodatki:

Matična št.: 1300334
Sedež: 1420 Trbovlje, Rudarska ce-

sta 1
Sprememba družbene pogodbe z dne

20. 7. 1998.

Rg-212675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04600 z dne 18. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRAST INTERNATIONAL,
alarmni in identifikacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, sedež: Ko-
prska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03034/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovi-
teljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5327768
Firma: TRAST INTERNATIONAL,

alarmni in identifikacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: TRAST INTERNATIO-

NAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Štimec Božidar, vstopil

6. 12. 1989, vložil 1,680.000 SIT in Šti-
mec Antonija, vstopila 31. 7. 1998, vložila
420.000 SIT, oba iz Ljubljane, Polje, Cesta
VI/6, odgovornost: ne odgovarjata; Jelovac
Vladimir, izstopil 31. 7.1 998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 7. 1998.

Rg-212678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01685 z dne 7. 8. 1998 pri subjektu
vpisa GRAND HOTEL UNION, d.d., sedež:
Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predsednico in namestnico
predsednice nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5001153
Članici nadzornega sveta: Gorjup Ada –

predsednica in Čarman Simona – namest-
nica predsednice, vstopili 29. 1. 1998.

Rg-212680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06288 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Kmetijsko gozdarska zadruga
Dole, z.o.o., sedež: Dole št. 7, 1273 Do-
le pri Litiji, pod vložno št. 1/19562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5652456
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Anžič Matija, razrešen 4. 4. 1998;
Močilar Kazimir, Dole pri Litiji, Zagozd 11,
razrešen 4. 4. 1998 kot direktor in imeno-
van 5. 4. 1998 za zastopnika, ki zastopa
zadrugo kot njen predsednik brez ome-
jitev.

Rg-212682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04947 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SINET, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrast-
nik, sedež: Grajska pot 8, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5763169
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:

28520 Splošna mehanična dela; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7411 Pravno sveto-
vanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-212683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06260 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FARMA STIČNA, d.d., sedež: Stič-
na 1, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/01992/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5060788
Člani nadzornega sveta: Sladič Franc,

Pajk Andrej in Puš Dušan, izstopili 30. 10.
1998; Šalehar Andrej, Sekirnik Polona in
Gorše Jože, vstopili 30. 10. 1998.

Rg-212689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04024 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Srednja šola Kočevje, sedež: Trg
zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/01013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice in zastopnice in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5250021
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, izstopila 31. 7. 1997; Republika Slo-

venija, Ljubljana, vstopila 31. 7. 1997, od-
govornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šperanda-Vidoševič Ksenija, raz-
rešena 17. 11. 1997; ravnateljica Patafta
Tatjana, dipl.inž., Kočevje, Kočevska c. 21,
Dolga vas, imenovana 17. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 5551 Storitve
menz; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-212690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05529 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Slovenska investicijska banka,
d.d., sedež: Čopova 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5348633
Skrajšana firma: Slovenska investicij-

ska banka
Člani nadzornega sveta: Colarič Jože,

Bajuk Martin, Obersnel Jože, Markič Alen-
ka, Vilčnik Slavko, Stanovnik Peter, Kobal
Svetko in Hojnik Vida, vstopili 24. 5. 1995,
Simonič Andrej, vstopil 19. 6. 1997, Gre-
gorčič Lucija, vstopila 23. 7. 1998, in Šlag
Tadej, vstopil 24. 4. 1998.

Rg-212691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05796 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE NOVICE, časopisno
založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Du-
najska 5, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12959/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta ter predsednika in
namestnika predsednika nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5508185
Člani nadzornega sveta: Apih Jure, Je-

senšek Metka, Pečauer Marko in Slivnik
Danilo, izstopili 31. 7. 1998; Koren Miran
– predsednik, Pucelj Gregor, Splichal Jože
– namestnik predsednika, in Renko Mišo,
vstopili 31. 7. 1998, Kunšič Mirko, izstopil
in ponovno vstopil 31. 7. 1998.

Rg-212692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06287 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Hranilno kreditna služba Gabrov-
ka-Dole, p.o., sedež: Gabrovka 7, 1274
Gabrovka, pod vložno št. 1/01798/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5241197
Firma: Hranilno kreditna služba Dole

pri Litiji, p.o.
Skrajšana firma: HKS DOLE
Sedež: 1273 Dole pri Litiji, Dole pri

Litiji 7
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Martinčič Milena, razrešena 23. 6.
1998; zastopnica Šinkovec Zdenka, Ga-
brovka 61, imenovana 24. 6. 1998, zasto-
pa HKS kot njen vodja brez omejitev.

Rg-212697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06046 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MERCATA, d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba, Ljubljana, sedež: Že-
lezna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Osnovni kapital: 5.754,044.000 SIT.

Rg-212698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05807 z dne 23. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328484
Firma: GEOINŽENIRING, družba za

geološki inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOINŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 14
Osnovni kapital: 208,573.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva ul. 20, vstopila
10. 9. 1998, vložila 208,573.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Koren Vinko, Ljubljana-Črnuče, Žor-
gova 95, imenovan 10. 9. 1998, zastopa
družbo kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:
11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem naf-
te in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 45120 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-212699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03520 z dne 23. 11. 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 in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Člani nadzornega sveta: Kenda Srečko,

Glavan Tone, Koprivec Gojko, Dakič Jadran-
ka in Aljoša Tomaž, predsednik, izstopili
6. 5. 1998, ter Racman Sergej, izstopil

16. 6. 1998; Pušnik Bogdan in dr. Simone-
ti Marko, vstopila 16. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 16. 6. 1998.

Rg-212701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05809 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Inštitut za geologijo, geotehniko
in geofiziko, sedež: Dimičeva 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05672/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljice in datuma imenova-
nja zastopanika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5051410
Firma: Geološki zavod Slovenije
Utanovitelj: Vlada Republike Slovenije,

izstopila 10. 9. 1998; Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 10. 9.
1998, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dimkovski Trajan, Ljubljana, Vojko-
va cesta 71, razrešen in ponovno imenovan
10. 9. 1998, zastopa kot v.d. direktorja
brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 23. 11. 1998:
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 92512
Dejavnost arhivov.

Rg-212704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03297 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZDU, Združenje družb za uprav-
ljanje investicijskih skladov – GIZ, Ljub-
ljana, sedež: Šubičeva 20, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža in pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5872324
Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova 11
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne

28. 5. 1998.

Rg-212707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06385 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Vzgojno varstveni zavod Litija,
sedež: Bevkova ulica 1, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/00694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5049911
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 70200 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-212710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06569 z dne 25. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31267/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča družbo pooblaščenko s temile
podatki:

Matična št.: 1339656
Firma: D.P. MAVRICA, družba poob-

laščenka, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: D.P. MAVRICA, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 42,287.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 5. 10. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tabernik-Gros Marjanca, Ljublja-
na, Pot v zeleni gaj 25, imenovana 5. 10.
1998.

Člani nadzornega sveta: Čadež Ksenija,
Čepin Brane in Založnik Tomaž, vstopili
5. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 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;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04351 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
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tu vpisa LABECO, Center za ekološka ra-
ziskovanja, sedež: Glinškova pl. 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
noviteljice in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834317
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Ustanoviteljica: Burja Alenka, izstopila

10. 7. 1998; Mirković Milada, Ljubljana, Po-
kopališka 32, vstopila 10. 7. 1998, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Burja Alenka, razrešena 10. 7. 1998;
direktor barbič Gorazd, Bratovševa ploščad
18, ki zastopa družbo brez omejitev, in za-
stopnica Mirković Milada, ki kot vodja orga-
nizacijske enote zavoda zastopa zavod brez
omejitev imenovana 10. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7512 Dejavnost javnih usta-
nov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega sodial-
nega zavarovanja; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9131 Dejavnost verskih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-212713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05468 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa NISSAN ADRIA, podjetje za iz-
voz, uvoz in promet z vozili, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 54, sedež: Slovenska
54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5474191
Ustanovitelja: AVTOTEHNA, d.d., Ljub-

ljana, Slovenska cesta 54, vstopila 26. 2.

1991, vložila 8,371.593 SIT, in N.V. MARU-
BENI AUTO (EUROPE) S.A., 2630 Aartse-
laar, Belgija, Boomsesteenweg 44, vstopil
3. 9. 1998, vložil 7,674.120 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata; Perko Boris, Brus
Rajko in Moder Janez, izstopili 3. 9. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Makoto Fujii, Matsudo City, Chiba,
825-16 3 Chome, Asahi Cho, imenovan
3. 9. 1998, in Perko Boris, Ljubljana, Novo
Polje, C. XV/29, razrešen 3. 9. 1998 kot
direktor in imenovan za prokurista.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.

Rg-212714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05675 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA – KRMILA, d.d., sedež:
Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08336/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5004799
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki.

Sprememba statuta z dne 12. 6. 1998.

Rg-212715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06413 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KARDIFF – BRZOVIČ & CO., go-
stinske in druge storitve, k.d., Ljubljana,
sedež: Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz k.d.
v d.o.o., spremembo firme in ustanovite-
ljev, osnovni kapital in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5730082
Firma: KARDIFF, gostinske in druge

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Brzović-Gognjavec Fi-

lip-Dejan, izstopil 10. 11. 1998, Brzović
Rok in Vučković Jelena, oba iz Domžal, Kra-
kovska cesta 10b, izstopila iz k.d. in vstopi-
la v d.o.o. 27. 11. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brzović-Gognjavec Filip-Dejan, raz-
rešen 10. 11. 1998; direktor Brzović Rok,
imenovan 10. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06263 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana,
sedež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10521/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Pukl Nataša, Ljubljana, Vilharjeva
cesta 41, ki od 16. 10. 1998 zastopa druž-

bo kot statutarna zastopnica, in zatopnik
Jenicek Karel Jan, Ljubljana, Spodnje Ga-
meljne 55, imenovan 16. 10. 1998, ki za-
stopa družbo kot statutarni zastopnik.

Rg-212718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06588 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PULSAR, pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5800455
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: JOBO, finančno in borzno

svetovanje, d.o.o., Mengeš, Kidričeva 75,
Trzin, izstopil 1. 10. 1998; PROXY BPD,
borzno posredniška družba, d.o.o., Ljublja-
na, Dalmatinova 2, vstopil 9. 6. 1998, vložil
13,000.000 SIT, ter Topolovšek Aleksan-
der, Ljubljana, Ulica koroškega bataljona
13, in Borštnar Gorazd, Ljubljana, Poklu-
karjeva ul. 96, vstopila 17. 6. 1998, vložila
po 40,000.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-212719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06330 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BAMATEX, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Mengeš, sedež: Linhar-
tova cesta 11, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/21765/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo priimka ustanovi-
teljice, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5731399
Osnovni kapital: 3,160.000 SIT
Ustanovitelja: Makelja Nika Barbara, vlo-

žila 948.000 SIT, Makelja Tomislav, vložil
2,212.000 SIT, oba iz Mengša, Linhartova
cesta 11, vstopila 5. 5. 1994, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Makelja Nika Barbara, razrešena
27. 10. 1998; direktor Makelja Tomislav,
imenovan 2. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
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lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1998.

Rg-212724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05227 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ASSISTANCE CORIS, d.o.o., Pod-
jetje za storitve, pomoč in zastopanje,
Ljubljana, sedež: Ljubljana, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23824/00 vpisalo
v sodni register tega sodiča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5775582
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratov Ba-

bik 10.

Rg-212726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06001 z dne 30. 11. 1998 pri subjektu
vpisa CRANCONT, podjetje za inženiring,
marketing, svetovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Mire Lenardičeve 5,
sedež: Ul. Mire Lenardičeve 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5840244
Osnovni kapital: 2,536.100 SIT
Ustanovitelji: Bedenk Otmar, Ljubljana,

Mire Lenardičeve 5, vstopil 2. 6. 1997, vlo-
žil 2,536.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Barbara, razrešena 16. 10.
1998; direktor Bedenk Rok, Ljubljana, Ul.
Mire Lenardičeve 5, imenovan 16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1998.

Rg-212770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/06024 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa VELIKA PLANINA, zaklad narave,
podjetje za rekreacijo in gostinstvo,
Kamnik, d.o.o., sedež: Steletova 8, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/14067/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5551862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božičnik Dušan, Kamnik, Klavčičeva
ulica 2, ki od 16. 8. 1995 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-212779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/03615 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TIRTINA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Tbilisijska 85, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28895/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1123602
Sedež: 1000 Ljubljana, Dražgoška

ulica 26.

Rg-212786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04805 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SMEH, projektiranje in storitve,
d.o.o., sedež: Gradaška 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deleža, zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5914795
Ustanovitelja: Smeh Tomaž, Podplat,

Mestinje 1a, vstopil 10. 10. 1995, vložil
1,425.000 SIT, in Kirin Dražen, Pula, Bule-
var Edvarda Kardelja 7, vstopil 16. 6. 1998,
vložil 75.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kirin Dražen, imenovan 16. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1998.

Rg-212787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04850 z dne 23. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318225
Firma: INTERBLOCK, podjetje za

proizvodnjo, prodajo in najem igralnih
aparatov, d.o.o., Grintovška ulica 14,
Kamnik

Skrajšana firma: INTERBLOCK, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Grintovška uli-
ca 14

Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: Hrvatič Rajko, Izola, Ulica

Sergeja Mašere 1, Pečečnik Jože, Kamnik,
Poljanska cesta 5, Šmarca, in Rizov Youlian
Gueorguiev, Sofia, 26. Angel Kantcher Str.
vstopili 22. 7. 1998, vložili po 3,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečečnik Jože, imenovan 22. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1998: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 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.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 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; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
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centrov, druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-212795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06032 z dne 27. 11. 1998 pri subjektu
vpisa C3D, gradbeni in finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Maurerjeva 18, sedež:
Maurerjeva 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30084/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova, ustanovitelja, deležev, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1196219
Firma: C3D, gradbeni in finančni in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: C3D, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška ce-

sta 154
Ustanovitelji: Bajc Rajko, Vipava, Beb-

lerjeva ulica 9, Anžič Jože, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 12, in Pogačar Iztok, Ljubljana,
Celovška cesta 103, vstopili 23. 7. 1997,
vložili po 450.000 SIT, ter Sušnik Ciril, Med-
vode, Topol pri Medvodah 5, vstopil 20. 10.
1998, vložil 150.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Bajc Rajko in prokuristi Anžič Jože, Poga-
čar Iztok in Bajc Edi, razrešeni 20. 10. 1998;
direktor Sušnik Ciril, imenovan 20. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1998.

Rg-212874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05902 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa DEKER, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., Ponova vas, sedež: Po-
nova vas 48, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/31039/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1318233
Firma: DEKER, zastopstva tujih firm,

proizvodnja, trgovina in transport, d.o.o.,
Ponova vas

Skrajšana firma: DEKER, zastopstva tu-
jih firm, d.o.o., Ponova vas

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1998.

Rg-212875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05869 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa OIKOS, d.o.o., svetovanje za oko-
lje, sedež: Ljubljanska 63, 1230 Domža-
le, pod vložno št. 1/03782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5311675
Sedež: 1230 Domžale, Šaranovičeva

36b, Vir
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 10. 1998.

Rg-212876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/05932 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa GAŠI & CO, družba za trgovino in
storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1244213
Sedež: 1215 Medvode, Sora 18.

Rg-212884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05901 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa CONSTANTIA MT & D, d.o.o., revi-
zijska družba, sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1293940
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Trebše Matjaž, Ljubljana, Peričeva
ulica 11, in Martinović Dragan, Ljubljana,
Hacquetova ulica 6, imenovana 19. 10.
1998.

Rg-212893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05882 z dne 19. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31247/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328603
Firma: NOTAT, poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Komanova

19a
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Franc, vložil

20,000.000 SIT, in Novak Mateja, vložila
10,000.000 SIT, oba iz Ljubljane, Koma-
nova 19a, vstopila 27. 8. 1998, odgovorn-
sot: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Novak Franc, ki zastopa družbo kot
poslovodja, in prokuristka Novak Mateja,
imenovana 27. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-212894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05872 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRONEK, računalniško knjigo-

vodske storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Zgornji Tuhinj 53a, 1219 Laze v
Tuhinju, pod vložno št. 1/17277/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnikov, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5610036
Firma: PRONEK, knjigovodski servis,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,957.521 SIT
Ustanoviteljici: Kadunc Jernej, izstopil

25. 8. 1997; Kadunc Terezija, Laze v Tuhi-
nju, Zgornji Tuhinj 53a, vstopila 28. 4.
1994, vložila 1,626.637 SIT, in Perčič Po-
lonca, Kamnik, Tunjiška c. 2a, vstopila
13. 10. 1998, vložila 1,330.884 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kadunc Jernej, razrešen 25. 8.
1997; direktorica Perčič Polonca, imeno-
vana 13. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998:
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1998.

Rg-212900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05904 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ART VIDIS, družba za video di-
stribucijo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Steg-
ne 21c, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, usta-
noviteljev, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5497388
Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva 1
Ustanovitelj: Konte Drago, izstopil 29. 9.

1998; Grosman Mitja, Ljubljana, Verovško-
va ul. 51, vstopil 29. 9. 1998, vložil
590.029,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Konte Drago, razrešen 29. 9. 1998;
direktor Gjura Bojan, Ljubljana, Vojkova c.
16, imenovan 29. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1998.

Rg-212921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05992 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠKOFIJSKA KNJIGARNA, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Mačkova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 1244388
Ustanovitelj: Gril Janez, izstopil 25. 3.

1998; Rimskokatoliško škofijstvo-nadško-
fijski ordinariat, Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, vstopil 25. 3. 1998, vložil 1,500.000
SIT, odgovornsot: ne odgovarja.

Rg-212926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06253 z dne 8. 12. 1998 pod št. vlož-
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ka 1/31318/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339095
Firma: EPPS, Elektronsko pismo Po-

šte Slovenije, d.o.o.
Skrajšana firma: EPPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 81
Osnovni kapital: 295,229.775 SIT
Ustanovitelja: Pošta Slovenije, d.o.o.,

Maribor, Slomškov trg 10, vložila
150,566.745 SIT in KRALJGM, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.,
Ljubljana Šmartno, Vikrče 3, vložil
144,663.030 SIT – vstopila 30. 10. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Krauthaker Anton, Ljubljana, Tbili-
sijska ulica 82, in Kralj Uroš, Medvode,
Spodnje Pirniče 24 I, imenovana 30. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92512 Dejavnost arhivov.

Rg-212929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06368 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Mladinski dom Malči Beličeve,
Ljubljana, Mencingerjeva 65, sedež:
Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00897/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5057051
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Juhant Marko, razrešen 15. 11.
1998; zastopnik Šinkovec Pavle, Škofljica,
Mijavčeva 11, imenovan 3. 11. 1998, in
zastopnik Kokalj Saša, Ljubljana, Celovška
145a, ki od 16. 11. 1998 zastopa zavod
kot v.d. ravnatelja.

Rg-212966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04316 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-

tu vpisa DINOS TRBOVLJE, podjetje za
reciklažo surovin, d.d., sedež: Globušak
3, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/11469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naziva ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, datuma
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5465052
Firma: DINOS TRBOVLJE, družba za

pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.
Skrajšana firma: DINOS TRBOVLJE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 48,279.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, podjetje za pripra-

vo sekundarnih surovin, p.o., izstopil
24. 11. 1998; DINOS HOLDING, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova 6, vstopil 24. 11.
1998, vložil 48,279.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblačena za zastopanje: di-
rektor Predanič Franc, Trbovlje, Cesta OF
42, razrešen in ponovno imenovan 24. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-

janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Rg-212974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04828 z dne 19. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa SILVAPRODUKT, podjetje za
proizvodnjo in prodajo sredstev za
zaščito materialov, d.o.o., sedež: Do-
lenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00035/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5041716
Ustanovitelj: Kmečki sklad 2 PID, d.d.,

izstopil 31. 7. 1998; PID KMEČKA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vsto-
pila 31. 7. 1998, vložila 14,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06318 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TISKARNA LJUBLJANA, p.o., se-
dež: Tržaška 42, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00260/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje iz p.o. v d.d., spremembo deležev, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, tipa in datu-
ma zastopnika, dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049342
Firma: TISKARNA LJUBLJANA, Druž-

ba za grafične storitve, d.d., Ljubljana,
Tržaška 42

Skrajšana firma: TISKARNA LJUBLJA-
NA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 190,483.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
18,153.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d. Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložil 18,153.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 94,289.000 SIT,
upravičenci interne razdelitve, vložili
34,663.000 SIT, upravičenci notranjega
odkupa, vložili 16,271.000 SIT, in upravi-
čenci po zakonu o denacionalizaciji, vložili
8,954.000 SIT – vstopili 10. 12. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Zvone, Ljubljana, Martinova 61,
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razrešen in ponovno imenovan 26. 10.
1998, zastopa družbo kot direktor uprave.

Člani nadzornega sveta: Jakopič Rado,
Puc Veseljko in Karlin Gorazd, vstopili
26. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 366
Druge predelovalne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost, izbrisana 10. 12. 1998: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 602 Drug kopenski promet;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00748/00686-1998/BR z dne 30. 10.
1998.

Rg-300405
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/09554 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMC, d.o.o., Podjetje za
opravljanje frizerskih in brivskih storitev,
trgovine s frizerskimi pripomočki in koz-
metiko..., sedež: Žabarjeva ul. št. 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5556791
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljici: Primc Tatjana in Primec

Vera, obe iz Ljubljane, Žabarjeva 6, vstopili
23. 12. 1991, vložili po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-300408
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/09667 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SKAL, podjetje za informa-
tiko, računalništvo in organizacijo,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 16, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/21273/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5734550
Osnovni kapital: 1,797.000 SIT
Ustanovitelja: Klun Peter, Kočevje, Ljub-

ljanska 16, vložil 1,330.000 SIT, in Zajc
Rudolf, Ribnica, Grič IV/5, vložil 467.000
SIT – vstopila 26. 1. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-300416
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03559 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EMES, podjetje za trans-
port, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-

na, Ziherlova 39, sedež: Ziherlova 39,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5554306
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-300417
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03587 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ICOS, računalniški inženi-
ring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12623/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5499828
Osnovni kapital: 19,859.785,30 SIT
Ustanovitelji: Hepe Alenka, Ljubljana,

Colnarjeva 11, vstopila 21. 5. 1991, Brajak
Petar, Ljubljana, Polanškova 8, vstopil 5. 9.
1991, Malalan Rajko, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 11, vstopil 8. 3. 1996, Kavčič To-
maž, Polhov Gradec 132, vstopil 8. 3.
1996, in Kastelic Slavko, Ljubljana, Dolenj-
ska cesta 45f, vstopil 8. 3. 1996, vložili po
3,971.957,06 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 5. 1998.

Rg-300419
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04848 z dne 16. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31359/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1323598
Firma: WIT BOY, trgovska družba,

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

govornostjo
Sedež: 1353 Borovnica, Dol 97/b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Čukelj Nevenka, Borov-

nica, Dol pri Borovnici 97b, vstopila 12. 5.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čukelj Nevenka, imenovana 12. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-

trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 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; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
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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; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo

obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 6024 Cestni
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;
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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-300421
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05770 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE MEDIJSKE
TOPLICE, d.o.o., turistično in gostinsko
podjetje, Izlake, sedež: Izlake 1, 1411
Izlake, pod vložno št. 1/30764/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1306049
Firma: HOTEL MEDIJSKE TOPLICE,

d.o.o., turistično in gostinsko podjetje,
Izlake

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 9. 1998.

Rg-300422
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05860 z dne 1. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GORA, informacijski inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Masary-
kova 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5410827
Ustanovitelji: Abramović Ksenija, izstopi-

la 23. 4. 1998; Miklavčič Jasna, Celje,
Pregljeva ulica 7, vstopila 30. 12. 1996,

vložila 540.336, SIT, Malnar Zvonimir, Ljub-
ljana, Fabianijeva ulica 13, vstopil 6. 7.
1990, vložil 540.336 SIT, Ofak Marko, Ko-
čevje, Mestni log II/6, vstopil 6. 7. 1990,
vložil 540.336 SIT, in Miro Stefanišin, Ko-
čevje, Šeškova ulica 9, vstopil 23. 4. 1998,
vložil 180.112 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1998.

Rg-300423
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05861 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa STUDIO – S, družba za tu-
ristično posredovanje in marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška cesta
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5345472
Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva 1
Sprememba družbene pogodbe z dne

9. 10. 1998.

Rg-300425
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg št. 98/06042 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/20171/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča podružnico s
temile podatki:

Matična št.: 5673798003
Firma: PANADRIA, zastopanje in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Celje
Skrajšana firma: PANADRIA, d.o.o., Po-

družnica Panadria Celje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Dečkova c. 43
Ustanoviteljica: PANADRIA, zastopanje

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, 1000 Ljublja-
na, Stegne 33, vstopila 15. 10. 1998, od-
govornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črep Vitko, Loče pri Poljčanah, Špi-
talič 2, imenovan 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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,
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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; 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; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-

no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 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; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-300430
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06283 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331493
Firma: PIPCA, gostinstvo, d.o.o., Dom-

žale
Skrajšana firma: PIPCA, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 80
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bastič Božidar, Domžale,

Ulica Matije Tomca 4, in Mijatović Milorad,
Ljubljana, Polje, Cesta VI 20, vstopila
28. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Bastič Božidar in Mijatović Milorad,
imenovana 28. 10. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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.; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-300431
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06312 z dne 10. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31330/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339176
Firma: REVIDA, revidiranje, svetova-

nje in računovodstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: REVIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kumrovška

ulica 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dubarić Sakib, vložil

1,680.000 SIT, in Dubarić Damir, vložil
420.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kumrovška
ulica 7, vstopila 26. 10. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dubarić Sakib, ki zatopa družbo brez
omejitev, in prokurist Dubarić Damir, ime-
novana 26. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998:
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-300434
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06946 z dne 15. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31352/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353594
Firma: ADRI – BALTI, družba za zasto-

panje, prodajo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRI – BALTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 15
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Peterlin Edvard, Ljubljana,

Štihova 15, vstopil 7. 12. 1998, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peterlin Edvard, imenovan 7. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
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zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5170 Druga trgovina na debelo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6110 Pomorski promet; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
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.; 9000 Storitve
javne higiene; 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; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92621 Dejavnost marin.

Rg-300436
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg št. 98/06996 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa KLASJE, grosi-
stična in detajlistična trgovina, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, A. Bitenca 178,
sedež: A. Bitenca 178, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03503/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanovitelja in dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5329019
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Milena Remšak, izstopila

10. 12. 1998; Zavnik Florian, Koper, Kra-
ljeva 17, in Tomazin Franc, Logatec, Re-
žiška 13, vstopila 28. 12. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 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;
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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-300437
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04669 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MODRIJAN, založba, d.o.o.,
sedež: Stari trg 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26043/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5865751
Osnovni kapital: 30,360.000 SIT
Ustanovitelji: Nešovič Branimir, Poljane

nad Škofjo Loko, Poljane 58, vstopil 21. 7.
1994, vložil 21,252.000 SIT, ter Kos Zvon-
ka, Ljubljana, Prule 3, in Longyka Marija
Majda, Ljubljana, Smrtnikova 3, vstopili
12. 9. 1995, vložili po 4,554.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.

Rg-300439
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/07034 z dne 28. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31394/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353713
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Firma: MARCARD, družba za marke-
ting, inženiring, zastopanje in svetova-
nje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1216 Smlednik, Valburga 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Weber Marko, Medvode,

Cesta talcev 17, vstopil 2. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Weber Marko, imenovan 2. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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;
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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 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; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 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; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding

družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-300440
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/07049 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PROVENT, družba za raz-
voj, trženje in proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28843/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5997062
Ustanovitelj: FINEA HOLDING, d.o.o.

Polenšak, Polenci 45, izstopil 19. 11.
1998; Renar Florijan, Ljubljana, Brilejeva
ulica 3, vstopil 4. 12. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1998:
5530 Gostinske storitve prehrane; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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); 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1998.

Rg-300441
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/07055 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa CLAIRE COMMERCE, pod-
jetje za trgovino, posredovanje in zasto-
panje, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta
184, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5996945
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-300442
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/07225 z dne 28. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AC-WOCO, družba z ome-
jeno odgovornostjo za proizvodnjo in
promet blaga, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Allendejeva 5, 1113 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27254/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, zastopnika in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5926173
Firma: AC-FACRO, družba z omejeno

odgovornostjo za proizvodnjo in promet
blaga, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AC-FACRO, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Baragova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Baragova 5, vstopil 10. 11.
1995, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuder Jožef, razrešen 10. 12. 1998;
direktor Vuk Damijan, Portorož, Liminjan-
ska cesta 23, imenovan 10. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 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; 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1998.

Rg-300686
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06397 z dne 19. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339338
Firma: GENERA, celostne tehnične re-

šitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-

va 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Andrej Osana, Ljubljana,

Ob žici 1, in Aleš-Anton Jan, Ljubljana, Po-
ljanska cesta 19, vstopila 10. 11. 1998,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maja Krapež, Šempeter pri Gorici,
Podmark 19, imenovana 10. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 2212
Izdajanje časopisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-300687
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03219 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/23290/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5758980002
Firma: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.,

Ljubljana, podružnica Koper
Skrajšana firma: Porsche Slovenija,

d.o.o., podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 32
Ustanovitelj: PORSCHE SLOVENIJA,

d.o.o., 1000 Ljubljana, Bravničarjeva 5,
vstopil 16. 3. 1998, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Topolšek Viktor, Koper, Cesta
XVI/12, imenovan 16. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-300689
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06388 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa HIP TRADE, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Kamniška 25, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/24450/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5804914
Sedež: 1241 Kamnik, Podgorje 50
Osnovni kapital: 2,395.949,44 SIT
Ustanovitelja: Vavpetič Ukmar Barbara in

Ukmar Janko, oba iz Kamnika, Podgorje
50, vstopila 25. 6. 1993, vložila po
1,197.974,72 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
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na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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;
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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1998.

Rg-300693
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06339 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31260/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339214
Firma: G GRADNJE, gradbeni inženi-

ring, vzdrževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: G GRADNJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Marjeta Tomšič, Ljubljana,

Kotnikova 20, vložila 1,071.000 SIT, in Pe-
ter Gala, Radomlje, Dermastijeva 23, vložil
1,029.000 SIT, vstopila 4. 11. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Marjeta Tomšič in direktor Peter
Gala, imenovana 4. 11.1 998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-300695
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03790 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GROOT FLOWERS IM-
PORT, prodaja cvetja in rastlin na debe-
lo, d.o.o. sedež: Trdinova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29622/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična t.: 1196260
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, Cesta V št. 12.

Rg-300699
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04429 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PAN GOSLAR, Poslovne
storitve, proizvodnja, d.o.o., Brest 4, Ig
pri Ljubljani, sedež: Brest 4, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/04921/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5334438
Firma: PAN GOSLAR, Poslovne stori-

tve, proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PAN GOSLAR, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1030
Pridobivanje šote; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-

va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 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; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 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; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 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; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 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; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2851
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,
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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; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
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;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, 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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
8520 Veterinarstvo; 8531 Institucionalno
socialno varstvo; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
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vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.60 sa-
mo varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 7. 1998.

Rg-300700
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06376 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MOZAIKI, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., sedež: Glonarjeva
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5588502
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Grudnik Dušanu, ki je bil razrešen
30. 3. 1998.

Rg-300701
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06384 z dne 26. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31273/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339290
Firma: DARMADE, poslovne storitve,

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

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na jami 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Darovec Franc, Ljubljana,

Na jami 3, vstopil 28. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Darovec Franc, imenovan 28. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Opomba: pod šifro K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-300803
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05380 z dne 11. 11. 1998 pod
št. vložka 1/31216/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327682
Firma: MOTIVO, podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšiče-

va ulica 5a
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kotnik Vesna, Ljubljana,

Gašperšičeva ulica 5a, vstopila 16. 9.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kotnik Vesna, imenovana 16. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 11. 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; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 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-
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gih lokalih; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 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; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic;
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.

Rg-300804
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04641 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TECHNOPRO, tehnologija
in medicina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Gorkičeva 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5632005
Firma: TECHNOMEDICA, tehnologija

in medicina, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHNOMEDICA,

d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Poljanska

c. 6
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.

Rg-300805
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03240 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa B-PROJEKT, Proizvodnja,
razvoj in uvajanje elektronskih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana, Bizjakova 1b, sedež:
Bizjakova 1b, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11250/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5571570
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 22310

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92200 Radijska in televizijska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in

poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Rg-300807
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/02132 z dne 4. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CHA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dvor 30a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15219/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in deležev,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 1191144
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 13
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Eržen Iztok in Tome Eržen

Urška, oba iz Ljubljane Šiška, Ane Ziherlove
1, ter Les Robert, Medvode, Cesta talcev
54, vstopili 23. 1. 1992, vložili po 503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52471 De-

javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7482 Pakiranje.

Rg-300809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04602 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ADAL, podjetje za gradbe-
ništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Bratov Učakar 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571090
Dejavnost, vpisana 3. 11. 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-300810
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06757 z dne 23. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31387/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338374
Firma: PLANET SPORT, trgovina,

d.o.o., Trzin
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Skrajšana firma: PLANET SPORT,
d.o.o., Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1236 Trzin, Motnica 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Gobec Dejan, Ljubljana,

Vandotova ulica 45, Fužir Matjaž, Preserje,
Jezero 143, in Fužir Jure, Ljubljana-Šen-
tvid, Medenska cesta 17, vstopili 26. 11.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gobec Dejan, imenovan 26. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 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
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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.

Rg-300811
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03235 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TAP – “F”, Podjetje za tr-
govanje na debelo in drobno ter agen-
cijske posle, d.o.o., sedež: Ulica Pohor-
skega bataljona 34, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5460379
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-300812
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03199 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BARVIL, Trgovsko podjet-
je s tehničnim blagom, d.o.o., sedež:
Ižanska 34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02919/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo skrajšane firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5302331

Skrajšana firma: BARVIL, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ajdič Marjan, razrešen 31. 5. 1998;
direktorica Ajdič Olga, Ljubljana, Ižanska
34, imenovana 30. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 6024 Cestni tovorni
promet; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-300821
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05347 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MARISA, Marketing in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrtača
5a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5728517
Ustanovitelj: Šager Nadja, izstopila

15. 9. 1998; Šager Mihael, Ljubljana, Vrta-
ča 5a, vstopil 15. 9. 1998, vložil 1,507.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šager Nadja, razrešena 15. 9.
1998; direktor Šager Mihael, imenovan
15. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 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; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
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;
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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
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kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-300826
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05972 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa POSLOVNI CENTER PRO-
NIA, podjetje za zastopanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 6, sedež: Bri-
lejeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653231
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šmitran Milorad, Rijeka, He-

gedušićeva 3, vstopil 16. 10. 1992, vložil
1,995.000 SIT, in Simončič Viktor, Ljubljana,
Šerkova ulica 9, vstopil 19. 10. 1998, vložil
105.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vujin Branislav, razrešen 19. 10.

1998; direktor Vujin Branislav, Ljubljana,
Brilejeva 6, imenovan 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV

aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 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; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9000
Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9312 Distribucija filmov in video-
filmov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-300828
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05954 z dne 4. 12. 1998 pod
št. vložka 1/31307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338757
Firma: AMADEJ PLUS, podjetje za pro-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Gorkič Ivo, Ljubljana, Pre-

glov trg 6, vložil 1,092.000 SIT, Skuber
Branko, Preddvor, Tupaliče 54, vložil
504.000 SIT, in Radanović Anton, Koper,
Opekarska 13a, vložil 504.000 SIT, vstopili
12. 10. 1998, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Skuber Branko ter zastopnika Rada-
nović Anton in Gorkič Ivo, imenovani 12. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 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-
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množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 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; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, 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; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-300836
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/03293 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CESTEL, družba za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Puhova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18538/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608244
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-300837
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05062 z dne 28. 9. 1998 pod
št. vložka 1/31049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319639
Firma: KAPS, svetovanje, d.o.o., Ljub-

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Gubče-

ve brigade 96
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ravnikar Tomaž, Ljubljana,

Ul. Gubčeve brigade 96, vstopil 4. 9. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ravnikar Tomaž, imenovan 4. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-

tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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.; 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-
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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 poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300838
Okrožno sodišče v Ljubljani je s

sklepom Srg št. 98/05061 z dne 15. 9.
1998 pod št. vložka 1/31001/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1319612
Firma: BIA SEPARATIONS, Podjetje za

separacijske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: BIA Separations,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: BIA, podjetje za laboratorij-
sko in procesno opremo, d.o.o., Ljubljana,
Teslova 30, vstopil 28. 8. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrancar Aleš, Ajdovščina, Planina
45, imenovan 28. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 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;
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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-300840
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05040 z dne 30. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MEGASAT, telekomunika-
cije, marketing in trgovina, d.o.o., se-
dež: Vojkova 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1305573
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13.

Rg-300841
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05033 z dne 15. 9. 1998 pod
št. vložka 1/31000/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319540
Firma:  TAMAK,  podjetje  za  poslov-

no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Koso-
va ul. 13

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kosova ul. 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Štefan, Ljubljana,

Kosova ulica 13, vstopil 3. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krajnc Štefan in prokuristka Janušič
Mateja, oba iz Ljubljane, Kosova ulica 13,
imenovana 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 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; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obrato-
vanje 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.

Rg-300850
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04240 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/24896/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5834066002
Firma: SKUPINA ATLANTIS, hiša raču-

nalnikov, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
SOLUTIONS TRAINING CENTER STC

Skrajšana firma: SKUPINA ATLANTIS,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica SOLU-
TIONS TRAINING CENTER STC

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Ustanoviteljica: SKUPINA ATLANTIS, hi-

ša računalnikov, d.o.o., Ljubljana, Parmova
51, vstopila 7. 7. 1998, odgovornost: vpi-
sana kot ustanoviteljica podružnica.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šutanovac Nenad, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 54, imenovan 7. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 4521 Splošna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-300851
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04239 z dne 9. 9. 1998 pod št.
vložka 1/24896/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5834066001
Firma: SKUPINA ATLANTIS, hiša raču-

nalnikov, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
ATLANTIS MS

Skrajšana  firma:  SKUPINA  ATLAN-
TIS, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
ATLANTIS MS
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Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Ustanoviteljica: SKUPINA ATLANTIS, hi-

ša računalnikov, d.o.o., Ljubljana, Parmova
51, vstopila 8. 7. 1998, odgovornost: vpi-
sana kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šušanovac Nenad, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 54, imenovan 8. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 4521 Splošna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 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; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6330

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi 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; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje.

Rg-300852
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/04238 z dne 15. 9. 1998 pod
št. vložka 1/31002/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1314319
Firma: EMI INTERNATIONAL, podjet-

je za trgovino in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: EMI INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sušnik Ivan, Ljubljana, Bra-

tovševa ploščad 38, Flisek Marko, Gorenja
vas – Rateče 59a, in Šetinc Milenko, Ljub-
ljana, Knezova 26, vstopili 15. 7. 1998, vlo-
žili po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Flisek Marko ter zastopnika Sušnik
Ivan in Šetinc Milenko, imenovani 15. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 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
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-
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ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 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; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-300444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07293 z dne 28. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31396/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362917
Firma: ODVETNIŠKA DRUŽBA COLJA,

ROJS & PARTNERJI o.p., d.n.o., Praža-
kova 8, Ljubljana

Skrajšana firma: ODVETNIŠKA DRUŽ-
BA COLJA, ROJS & PARTNERJI o.p.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 8
Ustanovitelja: Colja Marjan, Koper, Sre-

brničeva ulica 4, vložil 410.000 SIT, in Rojs
Aleš, Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 88,
vložil 590.000 SIT, vstopila 9. 12. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Colja Marjan in Rojs Aleš, imenova-
na 9. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998:
74110 Pravno svetovanje.

Rg-300445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07361 z dne 31. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1362992
Firma: POZAVAROVALNICA TRIGLAV

RE, d.d.
Skrajšana firma: TRIGLAV RE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1000  Ljubljana,  Miklošiče-

va 19
Osnovni kapital: 500,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zavarovalnica Triglav, d.d.,

Ljubljana, Miklošičeva 19, vložila
430,000.000 SIT, Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vložila
25,000.000 SIT, PETROL, Slovenska naft-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
50, vložil 10,000.000 SIT, HELIOS, sestav-
ljeno podjetje za kapitalske naložbe in raz-
voj, d.d., Domžale, Količevo 2, vložil
5,000.000 SIT, FMR, podjetje za financira-
nje, marketing in razvoj, d.d., Idrija, Lapaj-
netova 9, vložil 10,000.000 SIT, SAVA,
d.d., Kranj, Škofjeloška 6, vložila
10,000.000 SIT, in Kovinoplastika Lož,
d.d., Stari trg pri Ložu, Cesta 19. oktobra
57, vložila 10,000.000 SIT – vstopili 9. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Bratina Igor, Postojna,
Ulica 1. maja 5, ter člana uprave Uršič Mile-
na, Ljubljana, Topniška 43, in Polak Benja-
min, Ljubljana, Kvedrova 19, imenovani
9. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Nadežda Kle-
menčič Nada, Tomaževič Milan, Obersnel
Jože, Lotrič Franc in Žižek Franc, vstopili
9. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1998: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov; 6603 Druga zavarovanja,
razen življenjskega; 6720 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-300560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07051 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe FIN-
MEDIA, d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,
Ljubljana (1/10221/00), s temile podatki:

Matična št.: 5132088
Pripojitev družbe FINMEDIA, upravljanje,

financiranje in kapitalske naložbe, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 152, Ljubljana
(1/10221/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 881/98 z dne 4. 5. 1998.

Rg-300561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06882 z dne 24. 12. 1998 pri subjektu
vpisa NFD INVESTICIJSKI SKLAD, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ljub-
ljana, Trdinova 4, sedež: Trdinova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, po-
večanje odobrenega kapitala in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5985536
Osnovni kapital: 8.458,002.000 SIT
Direktor Sklada je pooblaščen povečati

osnovni kapital Sklada v prvih petih letih od
vpisa povečanja osnovnega kapitala z dru-
go izdajo delnic v sodni register za
418,729.000 SIT (štiristoosemnajst milijo-
nov sedemstodevetindvajset tisoč tolarjev),
in sicer: v poslovnem letu 1999 (tisoč de-
vetstodevetindevetdeset) za 50,000.000
SIT (petdeset milijonov tolarjev); v poslov-
nem letu 2000 (dva tisoč) za 84,540.000
SIT (štiriinosemdeset milijonov petstoštiri-
deset tisoč tolarjev), v poslovnem letu 2001
(dva tisoč ena) za 84,540.000 SIT (štiriino-
semdeset milijonov petstoštirideset tisoč to-
larjev), v poslovnem letu 2002 (dva tisoč
dva) za 84,540.000 SIT (štiriinosemdeset
milijonov petstoštirideset tisoč tolarjev), v
poslovnem letu 2003 (dva tisoč tri) za
80,568.000 SIT (osemdeset milijonov pet-
stooseminšestdeset tisoč tolarjev), v poslov-
nem letu 2004 (dva tisoč štiri) za
34,541.000 SIT (štiriintrideset milijonov pet-
stoenainštirideset tisoč tolarjev).

Sprememba statuta z dne 23. 11. 1998.

Rg-300562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04599 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PET VET, specialistična ambu-
lanta za male živali, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Podmilščakova 57a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5910544
Firma: PET VET, specialistična klinika

za male živali, d.o.o.
Skrajšana firma: PET VET,. d.o.o.
Osnovni kapital: 19,333.000 SIT
Ustanovitelji: Brecelj Aleš, izstopil 3. 7.

1998; Škrap Rok, Sežana, Partizanska ce-
sta 44, vstopil 3. 7. 1998, vložil 1,611.000
SIT, Godnič Jana, Koper, Erjavčeva 21, vsto-
pila 8. 8. 1995, vložila 14,500.000 SIT, Luk-
man Katarina, Ljubljana, Ruska ulica 4, vsto-
pila 8. 8. 1995, vložila 1,611.000 SIT, in
Uršič Barbara, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
74, vstopila 8. 8. 1995, vložila 1,611.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 12. 1998.
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Rg-300564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01434 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VELIKA PLANINA, zaklad narave,
podjetje za rekreacijo in gostinstvo,
Kamnik, d.o.o., sedež: Steletova 8, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/14067/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5551862
Sedež: 1240 Kamnik, Glavni trg 23
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božičnik Dušan, razrešen 13. 9.
1996; zastopnik Meršak Rudi, Kamnik,
Kajuhova pot 1, imenovan 25. 4. 1997,
zastopa družbo kot v.d. direktorja brez
omejitev.

Rg-300565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06317 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Šolski center za pošto, ekonomi-
jo in telekomunikacije, Ljubljana, Celj-
ska 16, sedež: Celjska 16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev in datuma pooblastila za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5083435
Firma: Šolski center za pošto, ekono-

mijo in telekomunikacije Ljubljana
Ustanovitelji: Zbor delavcev PTT izobra-

ževalnega centra Ljubljana, Celjska 16, iz-
stopil 7. 9. 1998; Republika Slovenija –
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana,
Župančičeva 6, Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, Slomškov trg 10, in Telekom Sloveni-
je, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, vstopili
7. 9. 1998, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
plan Dušan, Ljubljana, Gornji trg 36, razre-
šen 7. 9. 1998 kot zastopnik in imenovan
za ravnatelja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 2215
Drugo založništvo; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80220 Srednješolsko poklicno in strokov-
no izobraževanje; 80301 Višješolsko izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-300566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05094 z dne 29. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/00420/13 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organizacijsko enoto s temile
podatki:

Matična št.: 5056063064
Firma: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana,

Enota splošne nujne medicinske pomo-
či – SNMP Ljubljana

Skrajšana firma: ZDL, ENOTA SNMP

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Bohoričeva 20
Ustanovitelj: Zdravstveni dom Ljubljana,

Ljubljana, Miklošičeva 24, vstopil 3. 7.
1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alpenc Primož, Ljubljana, Resljeva
32, imenovan 2. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost.

Rg-300567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05666 z dne 31. 12. 1998 pri subjektu
vpisa FINMEDIA, upravljanje, financiranje
in kapitalske naložbe, d.d., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10221/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ma-
li trg 6, Ljubljana (1/01116/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5448573
Pripojitev k družbi DZS, založništvo in

trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana
(1/01116/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 881/98 z dne 4. 5. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v sodni register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07198 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ – HOLDING, d.d., se-
dež: Litostrojska cesta 40, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10357/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev pe-
tih prevzetih družb s temile podatki:

Matična št.: 5447135
Pripojitev družbe PODJETJE LITO-

STROJ – TOVARNA TURBIN, d.o.o., Lito-
strojska cesta 40, Ljubljana (1/10367/00),
LITOSTROJ, Podjetje za vzdrževanje, ener-
getiko in transport, d.o.o., Litostrojska ce-
sta 40, Ljubljana (1/10365/00), POD-
JETJE LITOSTROJ – TOVARNA ČRPALK,
d.o.o., Litostrojska c. 40, Ljubljana
(1/10360/00), LITOSTROJ – TOVARNA
PREOBLIKOVALNE OPREME, d.o.o., Lito-
strojska c. 40, Ljubljana (1/10361/00), in
PODJETJE LITOSTROJ, Tovarna industrij-
ske opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljub-
ljana (1/10359/00), na podlagi pripojitve-
ne pogodbe SV 988/98 z dne 15. 12.
1998.

Rg-300575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06683 z dne 16. 12. 1998 pri subjektu
vpisa LIKO LES, družba za predelavo le-
sa, d.o.o., Vrhnika, Verd 107, sedež: Verd
107, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/10101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi LIKO,
lesna industrija Vrhnika, d.d. (1/06558/00),
s temile podatki:

Matična št.: 5443962
Pripojitev k družbi LIKO, lesna industri-

ja Vrhnika, d.d., Verd 100a, Vrhnika
(1/06558/00), na podlagi pripojitvene po-

godbe SV 559/98 z dne 5. 10. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-300576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06681 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa LIKO BORLES, družba za pro-
izvodnjo pohištva, d.o.o., Borovnica, Me-
jačeva 2, sedež: Mejačeva 2, 1353 Bo-
rovnica, pod vložno št. 1/10102/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznambo
o pripojitvi k družbi LIKO, lesna industrija
Vrhnika, d.d., (1/06558/00), s temile po-
datki:

Matična št.: 5444187
Pripojitev k družbi LIKO, lesna industrija

Vrhnika, d.d., Verd 100a, Vrhnika
(1/06558/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 559/98 z dne 5. 10. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v sodni regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06135 z dne 17. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KOM3, Poslovno finančne storitve,
d.d., sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo o pri-
pojitvi k družbi KS NEPREMIČNINE, družba
za posredovanje, d.d. (1/27683/00), s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971233
Pripojitev k družbi KS NEPREMIČNINE,

družba za posredovanje, d.d., Dunajska
22, Ljubljana (1/27683/00), na podlagi
pripojitvene pogodbe SV 2131/98 z dne
19. 10. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-300578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05983 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Republiški zavod za zaposlova-
nje, sedež: Glinška 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17810/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5300410
Firma:Zavod Republike Slovenije za

zaposlovanje.

Rg-300579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06646 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa FARMA STIČNA, d.d., sedež: Stič-
na 1, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/01992/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma poobla-
stila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5060788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plantarič Alojz, Ivančna Gorica, Pot v
Resje št. 4, razrešen in ponovno imenovan
1. 11. 1998.

Rg-300580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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98/07065 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAKSIMA 1, d.d., pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25802/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5860695
Osnovni kapital: 9.329,187.000 SIT
Sprememba statuta z dne 19. 11. 1998.

Rg-300581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06138 z dne 18. 12. 1998 pri subjektu
vpisa TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE,
LJUBLJANA, p.o., sedež: Parmova 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5052602000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Vilman Vladimir in zastopnica Bezlaj-Krevel
Ljudmila, razrešena 14. 10. 1998; direktor
dr. Jarh Orest, Ljubljana, Šišenska 5, ki zasto-
pa muzej brez omejitev, imenovan 15. 10.
1998, in zastopnica prof. Erhatič Širnik Ro-
mana, Mengeš, Reboljeva 13, Trzin, ki zasto-
pa muzej kot pomočnica direktorja brez ome-
jitev, imenovana 27. 10. 1998.

Rg-300582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06137 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KS NEPREMIČNINE, družba za
posredovanje, d.d., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, članov nadzornega sveta
in statuta ter pripojitev družbe KOM3, d.d.,
(1/28387/00), s temile podatki:

Matična št.: 5923905
Firma: MEGAFIN, družba za investira-

nje in nepremičnine, d.d.
Skrajšana firma: MEGAFIN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.695,000.000 SIT
Člana nadzornega sveta: Lah Igor in Kos

Uroš, izstopila 19. 10. 1998; Dolinar Miha
in Kovačič Miran, vstopila 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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;
6030 Cevovodni transport; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 7. 12. 1998.
Pripojitev družbe KOM3, Poslovne fi-

nančne storitve, d.d., Dunajska 22, Ljublja-
na (1/28387/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe SV 2131/98 z dne 19. 10. 1998.

Rg-300583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za  gospodarsko  sodstvo  je  s  sklepom
Srg št. 98/06685 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LIKO, lesna industrija
Vrhnika, d.d., sedež: Verd 100a, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/06558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe LIKO LES, d.o.o., Vrhnika,
Verd 107 (1/10101/00), in družbe LIKO
BORLES, d.o.o., Borovnica, Mejačeva 2
(1/10102/00), s temile podatki:

Matična št.: 5316766
Pripojitev družbe LIKO LES, družba za

predelavo lesa, d.o.o., Vrhnika, Verd 107
(1/10101/00), in družbe LIKO BORLES,
družba za proizvodnjo pohištva, d.o.o., Bo-
rovnica, Mejačeva 2 (1/10102/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe SV 559/98 z
dne 5. 10. 1998.

Rg-300584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06839 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITOSTROJ – TOVARNA ULIT-
KOV, d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5447020
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Lampič Božidar, Tržič, Loka 63b, ime-
novan 29. 10. 1998.

Rg-300585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06668 z dne 18. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, Filia-
la Ljubljana, sedež: Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20562/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5688302002
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 91.

Rg-300586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/06664 z dne 21. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa FINSA, finančni inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pra-
žakova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5339308

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Prinčič Bojana, razrešena 27. 10.
1998; prokurist Krajnc Pavel, Trzin, Mlakar-
jeva 63, imenovan 27. 10. 1998.

Rg-300591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05940 z dne 23. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31383/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Krškem, spre-
membo firme, sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Firma: VIDEM PAPIR, proizvodnja pa-
pirja, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: VITACEL, d.d., Trgovina in

proizvodnja Ljubljana, Ljubljana, Puharjeva
10, vstopil 6. 10. 1997, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Jože, Leskovec pri Kr-
škem, Mrtvice 9, imenovan 13. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Pro-
izvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2852 Splošna
mehanična dela; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro:
K 74.12: razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 7. 1998.

Rg-300592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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98/05957 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PULSAR, Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člana nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895294
Člana nadzornega sveta: Borštnar Go-

razd in Topolovšek Aleksander, vstopila
28. 11. 1997.

Rg-300595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06429 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VRTEC IG, sedež: Ig 205, 1292
Ig, pod vložno št. 1/28926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1123823
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 5551

Storitve menz.

Rg-300599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06576 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Cesta
komandanta Staneta 2, Litija, sedež: Ce-
sta komandanta Staneta 2, 1270 Litija,
pod vložno št. 1/20687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998:
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 72600
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-300598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06541 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5132088
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Rogelj Adi, razrešen
21. 9. 1998; predsednik uprave Petan Bo-
jan, Brežice, Pod obzidjem 26a, imenovan
21. 9. 1998.

Rg-300600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06577 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PREMED, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kidričeva 1, Litija,
sedež: Kidričeva 1, 1270 Litija, pod vlož-

no št. 1/22771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5758734
Ustanovitelji: Predilnica Litija v Litiji, p.o.,

izstopila 5. 11. 1998; Mirtič Jože, Litija,
Partizanska pot 45, vložil 888.871 SIT, Mir-
tič Matjaž, Litija, Grbinska cesta 54, vložil
403.724,50 SIT, in Taufer Tatjana, Litija,
Partizanska pot 52, vložila 403.724,50 SIT
– vstopili 5. 11. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Dobravec Mirko, razrešen 13. 11.
1998; zastopnika Mirtič Helena in Mirtič Jo-
že ter direktorica Taufer Tatjana, imenovani
13. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998:
17110 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 17120 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 17130
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 17140 Priprava in predenje
vlaken lanenega tipa; 17150 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in teksturi-
ranje sintetične ali umetne filamentne preje;
17160 Proizvodnja šivalnih sukancev;
28520 Splošna mehanična dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51630 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 60240
Cestni tovorni promet; 72300 Obdelava po-
datkov; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 – Raču-
novodske, knjigovodske, davčno svetova-
nje družba opravlja vse, razen revizijske de-
javnosti.

Rg-300601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06597 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SPART-IGT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil za zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1213202
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorji Mervič mag. Igor, Ljubljana, Vando-
tova ulica 57, Karnitsching mag. Gerd, Feld-
kirch, Vorstadt 18, in Planinc Andrej, Mur-
ska Sobota, Ulica Mikloša Kuzmiča 3, ki od
17. 11. 1998 zastopajo družbo tako, da
vsak od njih vedno podpisuje skupaj z enim
od drugih dveh direktorjev.

Rg-300602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06616 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-

tu vpisa CHROMCOM, inženiring, vzdrže-
vanje, meritve, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 114, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/24661/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5804299
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raz-

boršek Janez, Domžale, Vir, Koliška 1a, raz-
rešen 12. 11. 1998 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Rg-300604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06935 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALPING, podjetje za tehnološke,
ekonomske in organizacijske storitve ter
inženiring, d.d. – v stečaju, sedež: Miklo-
šičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02145/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razveljavitev sklepa Srg 6480/96 –
spremembo zastopnika s temile podatki:

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Kalpič Zalar Marti, ki je bila razre-
šena 30. 6. 1993.

Rg-300605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06939 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o pogojnem pove-
čanju osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Vpiše se sklep o pogojnem povečanju

osnovnega kapitala za 108,000.000 SIT
pod pogojem, da bodo imetniki zamenljivih
obveznic UBK Banke, d.d., Ljubljana, za-
menjali obveznice za delnice.

Rg-300607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07132 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa NEO-DOM, neprofitna stanovanj-
ska organizacija, d.o.o., sedež: Emon-
ska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 2725/98 –
spremembo zastopnika in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1233017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jamnik Janez, razrešen 31. 3. 1998;
direktor Guček Aleš, Ljubljana, Glinškova
ploščad 3, imenovan 1. 4. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 5. 1998.

Rg-300609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07390 z dne 31. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VIDEM PAPIR, proizvodnja papir-
ja, d.o.o., sedež: Stegne 27, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31383/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zaznambo o
pripojitvi k družbi VITACEL, d.d., Ljubljana
(1/03188/00), s temile podatki:

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Krško pod vl. št.
1/02591/00.



Stran 2934 / Št. 41-42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pripojitev k družbi VITACEL, d.d., Ljub-
ljana, Puharjeva 10, oziroma Jamova 25
(1/03188/00), po sklepu skupščine z dne
13. 7. 1998 in na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 13. 7. 1998. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-300610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04422 z dne 29. 7. 1998 pri subjektu
vpisa IE, Inštitut za energetiko, Ljublja-
na, sedež: Mencingarjeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28920/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5986290
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brečevič Đani, razrešen 23. 7. 1998;
direktor Dornik Matjaž, Ljubljana, Vrhovci c.
VIII/9, imenovan 23. 7. 1998, zastopa in-
štitut brez omejitev.

Rg-300611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05786 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpsia FIMA ARTAČ & CO, agencijske
storitve-izobraževanje, d.n.o., Notranje
Gorice, sedež: Žabnica 16, 1357 Notra-
nje Gorice, pod vložno št. 1/26503/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, naslova sedeža in naziva
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5899168
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Tržaška cesta 543
Ustanoviteljica: Možina Tamara Artač,

Ljubljana, Bičevje 1, vstopila 13. 4. 1995,
vložila 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-300612
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05888 z dne 31. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VITACEL, d.d., trgovina in pro-
izvodnja, Ljubljana, sedež: Puharjeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, pripojitev druž-
be VIDEM PAPIR, d.o.o., Stegne 27, Ljub-
ljana, (1/31383/00), s temile podatki:

Matična št.: 5327598
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 25
Pripojitev družbe VIDEM PAPIR, d.o.o.,

Stegne 27, Ljubljana, (1/31383/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe in sklepa
skupščine z dne 13. 7. 1998.

Rg-300614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01940 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEVE VARNOST, Tovarna eks-
plozijsko varnih elektronaprav, d.d., Za-
gorje ob Savi, sedež: C. 9. avg. 59, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/10055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Firma: BARTEC-VARNOST, Tovarna

eksplozijsko varnih elektronaprav, d.d.
Skrajšana firma: BARTEC-VARNOST, d.d.

Rg-300615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02333 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BARTEC-VARNOST, Tovarna eks-
plozijsko varnih elektronaprav, d.d., se-
dež: C. 9. avg. 59, 1410 Zagorje ob Sa-
vi, pod vložno št. 1/10055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika, članov nadzornega sveta in statu-
ta ter odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dr-

novšek Borut, Zagorje ob Savi, C. 20. julija
9, razrešen 8. 4. 1998 kot direktor in ime-
novan za predsednika uprave, in član upra-
ve Borozan Ratko, Schwalbach am Taunus,
Nemčija, Sachesenhausener Str. 16, ime-
novan 8. 4. 1998.

Člani nadzornega sveta: Predanič Franc,
izstopil 20. 11. l997; Kojnik Vladimir in Mer-
var Aleksander, izstopila in ponovno vstopi-
la 20. 11. 1997, Reinhold Barlian, Lothar
Mezger, Eric Somitsch, Berthold Reinhard
in Kovač Lado, vstopili 20. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 20. 3. 1998:
Vpis odobrenega kapitala po sklepu

skupščine z dne 20. 11. 1997, s katerim ta
pooblašča upravo, da poveča osnovni kapi-
tal za največ 235,416.000 SIT z izdajo no-
vih delnic za vložke.

Rg-300616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02736 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZVD, Zavod za varstvo pri delu,
d.d., sedež: Bohoričeva 22a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00247/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti na podlagi sklepa Cpg 47/98-3
z dne 19. 11. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5055580
Dejavnost, izbrisana 23. 12. 1998:

8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-300618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03137 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARTINOVIČ, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev in deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817641
Firma: POTEZA-STORITVE, družba za

opravljanje poslovnih storitev, d.o.o.
Skrajšana firma: POTEZA-STORITVE,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Martinovič, revizijska

družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, iz-
stopila 4. 7. 1997; Trobevšek-Drobnak
Frančiška, Ljubljana, V Murglah 263, vsto-
pila 6. 12. 1995, vložila 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-300621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03449 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa REPRO, Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo, trženje in servisiranje raču-
nalniške in spremljajoče biro opreme,
d.o.o., sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Ustanovitelj: Jereb Urša, izstopila

30. 12. 1997; Grimšič Franci, Ljubljana,
Iška vas 86, vstopil 7. 12. 1989, vložil
2,733.982 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 4. 1998.

Rg-300624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04324 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVTOMERKUR VOZILA, prodaja
vozil, d.o.o., sedež: BTC, Šmartinska
152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26874/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5913241
Člani nadzornega sveta: Vresk Igor in

Muster Blanka, izstopila 15. 5. 1998; Jesih
Aleš in Jesih Jakob, vstopila 15. 5. 1998,
ter Bitenc Maša, izstopila in ponovno vsto-
pila 15. 5. 1998.

Rg-300625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04403 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Sklad prostovoljnega zavarova-
nja za dodaten obseg pravic iz pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sedež: Mala ulica 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/30206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1243853
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost po-
kojninskih skladov.

Rg-300626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04883 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa STT STROJEGRADNJA, Tovarna
gradbenih in transportnih strojev in na-
prav, d.d., sedež: Vodenska c. 49, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5490707
Osnovni kapital: 1.434,535.000 SIT.
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Rg-300627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05119 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31364/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1319744
Firma: ZAVOD ZA SPODBUJANJE

HARMONIJE S POMOČJO UMETNOSTI
MA Ljubljana

Skrajšana firma: ZAVOD MA LJUB-
LJANA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 2a
Ustanoviteljica: Vanell Vesta, Ljubljana,

Koprska 2a, vstopila 20. 8. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vanell Vesta, imenovana 20. 8.
1998, zastopa zavod kot vršilka dolžnosti
direktorja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvaja-
nje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-300628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05236 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEVE VARNOST, Tovarna eks-
plozijsko varnih elektronaprav, d.d., Za-
gorje ob Savi, sedež: C. 9. avg. 59, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/10055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 11017/94 –
spremembo deležev, ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Ustanoviteljica: Energoinvest varnost,

p.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, in
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Ljubljana, Župančičeva 3, sta izstopila
11. 12. 1998.

Rg-300630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05449 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa IMP KLIMA MONTAŽA, inženi-

ring, projektiranje, montaža, proizvod-
nja, trgovina, d.d., Ljubljana, Vojkova ul.
58, sedež: Vojkova ulica 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078008
Člani nadzornega sveta: Heing Gregor,

Dolinar Lojze in Skalja Jernej, izstopili 22. 9.
1998; Kodrin Andreja, Peterlin Aleksander
in Planinc Iztok, vstopili 22. 9. 1998.

Rg-300633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05759 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA,
sedež: Partizanska 9, 1380 Cerknica,
pod vložno št. 1/24845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:

Firma: KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA
CERKNICA

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-300634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05760 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa JAVNO PODJETJE ZA VZDRŽE-
VANJE AVTOCEST, d.o.o., sedež: Grič
54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01313/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075963
Član nadzornega sveta: Šegan Jasna,

izstopila 18. 6. 1998; Čermelj Marko, vsto-
pil 9. 7. 1998.

Rg-300636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06270 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SCANDICAR, mednarodna trgovin-
ska družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 268, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28186/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, de-
leža, osnovnega kapitala, zastopnika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5952301
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kersniko-

va 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstopil
30. 5. 1996, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornsot: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jugovič Matjaž, razrešen 31. 10.
1998; direktor Vovk Franc, Dolenjske To-

plice, Pod Cvingerjem 34, imenovan 1. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 11. 1998.

Rg-300646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04379 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ABC NEPREMIČNINE, agencija za
posredovanje nepremičnin, d.o.o., se-
dež: Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28618/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5967538
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kuplenk Andrej, Ljubljana,

Gorazdova 1, vstopil 24. 10. 1996, in Plav-
šak Nina, Ljubljana, Trnovska ulica 8, vsto-
pila 10. 7. 1998, vložila po 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 7411
Pravno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1998.

Rg-300647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05099 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KOLINSKA, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska c. 30, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00275/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5132614
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ribnikar Prepeluh Olga, razreše-
na 1. 1. 1998; direktor Košir Andrej, So-
dražica, Zavoda 4, imenovan 1. 1. 1998.

Rg-300648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06015 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, delniška
družba, sedež: Trubarjeva ulica 79,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov ter pred-
sednika in namestnika predsednika nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5022053
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Kocjan Tim, Ljubljana, Ziherlova ulica 6, raz-
rešen 8. 10. 1998 kot direktor in imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter članice uprave Vidic Dar-
ja, Ljubljana, Ruska ulica 5, Medvešek Ire-
na, Trbovlje, Rudarska cesta 1c, in Brata-
ševec Marjeta, Ljubljana, Trnovska ulica 4,
imenovane 8. 10. 1998, ki zastopajo druž-
bo skupaj z drugimi člani uprave.

Člana nadzornega sveta: mag. Kožar An-
ton, predsednik in Šuštaršič Boris, namest-
nik predsednika, vstopila 7. 5. 1998.

Rg-300649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06512 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJA-
NI, sedež: Cesta 27. aprila 31, 1000
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Ljubljana, pod vložno št. 1/00061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo datuma imenovanja zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5051142
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Preželj Ksenija, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 37, razrešena in ponovno
imenovana 24. 9. 1998, zastopa zavod
brez omejitev, razen pri nabavi in odtujitvi
osnovnih sredstev v vrednosti nad
1,000.000 SIT, ki morajo izhajati iz spreje-
tega plana zavoda.

Rg-300650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05511 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KOVAČ, podjetje v zasebni lasti za
notranjo in zunanjo trgovino, p.o., Pred-
stavništvo Ljubljana, Mestni trg 6a, se-
dež: Mestni trg 6a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25418/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1365606
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Predovič Nada, razrešena 9. 2.
1998; direktor Meškovič Mumin, Ljubljana,
Runkova ulica 2, imenovan 9. 2. 1998, za-
stopa podjetje brez omejitev.

Rg-300651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06665 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5308119
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
6,560.000 SIT, in Jeršin Dušan, Škofljica,
Gumnišče 25, vložil 4,960.000 SIT – vsto-
pila 23. 3. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-300652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06666 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 1, d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba, Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5860695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jerše Branka, razrešena 31. 8.
1998; direktor Golubić Miroslav, Kočevje,
Tesarska ulica 5, imenovan 31. 8. 1998.

Rg-300653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06667 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 2, d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba, Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5908981
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelenc Žiga, razrešen 29. 6. 1998;
direktor Golubić Miroslav, Kočevje, Tesar-
ska ulica 5, imenovan 15. 10. 1998.

Rg-300655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06479 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Sklad Republike Slovenije za lju-
biteljske kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Ruše, sedež: Gornji trg 60,
2344 Lovrenc na Pohorju, pod vložno št.
1/30010/26 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661036
Sedež: 2342 Ruše, Trg vstaje 11.

Rg-300656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06367 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa GIMNAZIJA VIČ, sedež: Tržaška
cesta 72, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/00303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5084563
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Hvala Katja, razrešena 31. 8.
1998; ravnateljica Perenič Irena, Brezovi-
ca, Pot na Ferjanko 1, Log pri Brezovici,
imenovana 1. 9. 1998, zastopa gimnazijo
brez omejitev.

Rg-300657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06892 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljana, Visoka
upravna šola, sedež: Kardeljeva ploščad
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01566/25 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5085063028
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik mag. Abrahamsberg Nikolaj, razre-
šen 30. 11. 1998; zastopnik dr. Devjak
Srečko, Velike Lašče 77a, imenovan 1. 12.
1998, zastopa zavod brez omejitev kot pro-
dekan.

Rg-300658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06005 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLOBEST S, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., sedež: Tržaška 118,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5971128
Ustanovitelj: TROMETAL, društvo s ogra-

nićenom odgovornošču za trgovinu i metal-
nu galanteriju, Zagreb, izstopil 14. 10.
1997; PLOBEST, Tvornica obloga kočnica,
brtvenih i izolacijskih proizvoda, d.d., Plo-
če, Lučka b.b., vstopil 20. 8. 1996, vložil
2,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kadliček Ivan, razrešen 1. 8. 1998,

in prokurist Dragutin Dominec, razrešen
11. 9. 1998; direktor Berce Franci, Ljublja-
na-Polje, Polje cesta XLIV/2, imenovan
1. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06532 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Osnovna šola Škofljica, sedež:
Klanec 5, 1291 Škofljica, pod vložno št.
1/00673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljice
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084482
Firma: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

ŠKOFLJICA
Skrajšana firma: OŠ in vrtec Škofljica
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič Rudnik, izstopila 30. 6. 1998; Ob-
čina Škofljica, Škofljica, Šmarska cesta 3,
vstopila 30. 6. 1998, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

Rg-300660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02101 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Hranilno kreditna služba Litija,
p.o., sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Liti-
ja, pod vložno št. 1/01824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5249490
Ustanovitelj: Gozdno gospodarstvo Ljub-

ljana, TOK Gozdarstvo Zasavje, o.sub.o.,
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 78a, je izsto-
pil 23. 9. 1992.

Rg-300662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03827 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KADIS, kadrovsko izobraževalni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva
101, sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5591414
Dejavnost, vpisana 15. 12. 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;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 3. 6. 1999 / Stran 2937

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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1998.

Rg-300664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06723 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAGISTRAT INTERNATIONAL,
zunanjetrgovinsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma pooblastila zastopnika ter predsed-
nico in namestnico predsednice nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5524261
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Draškovič Helena, Ljubljana, Mar-
tinčeva 42, razrešena in ponovno imenova-
na 14. 10. 1998.

Članici nadzornega sveta: Brcar Jožica
– predsednica in Lenardič Nina – namestni-
ca predsednice, vstopili 21. 12. 1994.

Rg-300667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05555 z dne 2. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31175/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338617
Firma: TELEG-M, d.o.o., telekomuni-

kacijske storitve
Skrajšana firma: TELEG-M, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Peča-
le 36

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gazibarić Milovan, Ljublja-

na, Cesta v Pečale 36, vstopil 4. 9. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gazibarić Milovan, imenovan 4. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 22310 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 28520 Splošna
mehanična dela; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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;
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; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
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; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 64200 Teleko-
munikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil 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; 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;
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;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05005 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa GLOBAL REFUND, trgovina in turi-
zem, d.o.o., sedež: Goriška 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24393/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5808146
Osnovni kapital: 71,386.252 SIT
Ustanovitelj: EUROPE TAX FREE SHOP-

PING AB, 13 Hallands Lan, 84 Kungsbacka
kommun, Švedska, Kungsbacka, vstopil
10. 5. 1993, vložil 71,386.252 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 11. 1997.

Rg-300669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05504 z dne 9. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa HELP PLUS, d.o.o., sedež: Ce-
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lovška 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26817/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5908396
Firma: HELP PLUS, podjetje za raču-

novodsko finančne storitve in inženiring,
d.o.o., Trzin

Skrajšana firma: HELP PLUS, d.o.o.,
Trzin

Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 13d
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zebić Irena, Ljubljana,

Pavšičeva 4, vstopila 25. 5. 1995, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 10. 1998.

Rg-300673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04412 z dne 11. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa GMS, Podjetje za elektroni-
ko, računalništvo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Hrastnik, sedež: Pot Josipa Bri-
narja 14, 1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/06762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5370035
Ustanoviteljica: Gorjup Andrej, izstopil

1. 3. 1998; Gorjup Manja, Hrastnik, Pot
Josipa Brinarja 14, vstopila 1. 3. 1998,
vložila 927.420 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-300674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04356 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FD AVTODELI, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 404, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15501/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5573050
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 31.

Rg-300676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04332 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARITIM, Zastopanje, trgovina
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Na Ro-
jah 25, sedež: Na Rojah 25, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25071/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5832578
Firma: MARITIM, Zastopanje, trgovi-

na in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-

delki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1998.

Rg-300677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/00245 z dne 12. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa ORGOS, d.o.o., organizacij-
sko-gospodarsko svetovanje in izobra-
ževanje, Savska 3, Ljubljana, sedež:
Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21937/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5734967
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:

72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 5. 1998.

Rg-300678
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00302 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa REMCO, Informacijski sistemi,
d.o.o., sedež: Litijska 51, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5408342
Ustanovitelj: Gruškovnjak Jožek, izstopil

15. 1. 1998; REMCO, Informacijski siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, vstopil
15. 1. 1998, vložil 1,250.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 1. 1998.

Rg-300679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01569 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa RASTLINJAKI SCHWARZMANN,
d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40, sedež:
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23978/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega

kapitala, deležev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5808375
Osnovni kapital: 7,348.000 SIT
Ustanovitelja: Schwarzmann Jožef, vsto-

pil 23. 5. 1994, in Schwarzmann Tomaž,
vstopil 28. 9. 1995, oba iz Dobrove pri Ljub-
ljani, Stranska vas 49, vložila po 3,674.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:
60240 Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 3. 1998.

Rg-300681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04405 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GAG INŽENIRING, Proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22184/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748232
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseskega

ulica 25
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:

22150 Drugo založništvo; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 63220 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71220 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprmemba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 7. 1998.

Rg-300682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04406 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROFIT T&M, Trgovina in trgo-
vinske dejavnosti, d.o.o., sedež: Trpin-
čeva 86, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5970229
Ustanovitelj: Bovhan Miran, izstopil

23. 6. 1998; Jakopič Tomaž, Radovljica,
Mošnje 6d, vstopil 3. 3. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Bovhan Miranu, ki je bil razrešen
23. 6. 1998.

Rg-300683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05525 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KRPAN, d.o.o., avtošola in
rent-a-car, Trbovlje, Sallaumines 3, se-
dež: Sallaumines 3, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/09438/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnikov, družbene pogodbe in naslova
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5438489
Firma: KRPAN, svetovanje in izobra-

ževanje, d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: KRPAN, d.o.o., Tr-

bovlje
Ustanovitelja: Mravlje Milan, izstopil

31. 8. 1998; Mravlje Smiljana, Trbovlje, Sal-
laumines 3b, vstopila 31. 8. 1998, vložila
894.850 SIT, in Jančič Jože, Trbovlje, Ne-
ža 17, vstopil 12. 11. 1990, vložil 732.150
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mravlje Milan, razrešen 31. 8. 1998;
Jančič Jože, razrešen 31. 8. 1998 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ter zastop-
nica Mravlje Smiljana, imenovana 31. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 9. 1998.

Rg-300684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05365 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LJUBLJANSKI VAL – KREBELJ &
CO, družba za trženje in informiranje,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Gregorčičeva
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5985358
Ustanovitelja: Šetina Slavko in Kardelj

Aleš, izstopila 21. 9. 1998; Perko Bogdan,
Ljubljana, Puhova 14, in Zdešar Stanislav,
Ljubljana, Brilejeva 1, vstopila 21. 9. 1998,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kardelj Aleš in Šetina Slavko, razre-
šena 21. 9. 1998; družbenika Perko Bog-
dan in Zdešar Stanislav, imenovana 21. 9.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1998.

Rg-300685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06375 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRISEP, proizvodnja in inženi-
ring procesne opreme, d.o.o., sedež:
Vodnikovo naselje 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
naslovov ustanoviteljev in zastopnika ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matičnašt.: 5902754
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 13
Ustanovitelja: Nosan Janez, Celje, Pin-

tarjeva ulica 2, vstopil 23. 11. 1994, in
Končnik-Goršič Nataša-Nadja, Ljubljana,
Cesta v Zgornji log 64, vstopila 26. 6.
1996, vložila po 908.750 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nosan Janez, imenovan 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1998.

Rg-300702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04425 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BULL COMPUTERS AND SER-
VICES, podjetje za marketing ter proda-
jo podatkovnih procesnih sistemov ter
software-ov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Li-
tijska cesta 51, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13042/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, uskladi-
tev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5509262
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 101
Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-

rektor Giorgio Pietro in zastopnik Bulich An-
tonio, razrešena 21. 9. 1998; Tratnik Gre-
gor, Ljubljana, Dunajska 101, razrešen
21. 9. 1998 kot prokurist in imenovan za
direktorja.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6312
Skladiščenje; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 9. 1998.

Rg-300703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04357 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MOHANI, podjetje za trgovino,
d.o.o., sedež: Savlje 50, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5652022
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 9a.

Rg-300707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06396 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31298/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339311
Firma: LKB, trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova 14
Osnovni kapital: 2,750.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubivoje Djurdjević, Wien,

Wurzbachgasse 18, vstopil 12. 10. 1998,
vložil 2,750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Djurdjević Ljubivoje in Jaklič Bošt-
jan, Ljubljana, Pavšičeva ul. št. 6, imenova-
na 12. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-300730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07360 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa C AND A, zunanja in notranja trgo-
vina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana
Šentvid, pod vložno št. 1/20643/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729033
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 8520

Veterinarstvo.

Rg-300732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07035 z dne 15. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31463/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353721
Firma: PALMA ALIBEGIĆ IN OSTALI,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PALMA ALIBEGIĆ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 62
Ustanovitelja: Alibegić Šefik in Alibegić

Zlata, oba iz Ljubljane, Celovška cesta 62,
vstopila 9. 12. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Alibegić Šefik in zastopnica Alibegić
Zlata, ki zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja, imenovana 9. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 74700 Čiščenje stavb; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03288 z dne 27. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa OPHTACOM, medicinski inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trstenja-
kova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5639948
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 5262

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 73104 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju me-
dicine; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 5. 1998.

Rg-300792a
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06383 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa OPHTACOM, medicinski inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trstenja-
kova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3288/98 zara-
di dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5639948
Dejavnost, izbrisana 13. 11. 1998:

85142 Alternativne oblike zdravljenja.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-

gimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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.

Rg-300794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05969 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DE & NI, komerciala in turizem,
d.o.o., Mengeš, sedež: Blatnica 16, IOC
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/28330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajša-
ne firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5945445
Firma: DE & NI, varnostni inženiring,

d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: DE & NI, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 16, IOC

Trzin
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 4531

Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje.

Rg-300796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05382 z dne 17. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31236/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327640
Firma: GET TRADE, družba za promo-

cijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GET TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Lo-

ko 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kulašič Igor in Kulašič Kar-

men, oba iz Ljubljane, Ulica Polonce Čude
2, vstopila 2. 9. 1998, vložila po1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kulašič Igor in Kulašič Karmen, ime-
novana 2. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 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; 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih
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strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-300798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05399 z dne 13. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa WEITNAUER, mednarodna tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 10,
sedež: Trubarjeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18552/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5620724
Firma: WEITNAUER, mednarodna tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Legatova 2h
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Gulič Juriju, ki je bil razrešen
21. 9. 1998.

Rg-300799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01984 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BONNIE, družba za fotografske
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Na-
zorjeva 8, sedež: Nazorjeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenice, deleža in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5923883
Ustanoviteljica: Jernejčič Metka, Loga-

tec, Jačka 19, vstopila 8. 11. 1995, vložila
1,762.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zajc Barbara, izstopila 1. 4. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zajc Barbara, razrešena 1. 4.
1998; direktorica Jernejčič Metka, imeno-
vana 1. 4. 1998.

Rg-300801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/04221 z dne 12. 11. 1998 pri subjektu
vpisa SITAR-MMM, international, trans-
port in gradbena mehanizacija, d.o.o.,
Stožice 29a, Ljubljana, sedež: Stožice
29a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deleža
ter spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5718503
Ustanoviteljica: Sitar Katjuša, Ljubljana,

Stožice 29a, vstopila 27. 1. 1993, vložila
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sitar Miha, izstopil 7. 3. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Sitar Mihi, ki je bil razrešen 7. 3.
1997.

Rg-300802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06016 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TAVČAR – ALENKA TRANS & CO,
podjetje za prevozništvo in druge stori-

tve, d.n.o., Ljubljana, sedež: Celovška
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5996520
Firma: TAVČAR – ALENKA TRANS &

CO, podjetje za prevozništvo in druge
storitve, d.n.o., Trzin

Skrajšana firma: TAVČAR – ALENKA
TRANS & Co, d.n.o., Trzin

Sedež: 1234 Mengeš, Kidričeva 13d,
Trzin.

Rg-300819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06062 z dne 16. 12. 1998 pri subjektu
vpisa TOP TRADING, trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 51,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1304801
Firma: TOP TRADING, trgovska druž-

ba, d.o.o.
Skrajšana firma: TOP TRADING, d.o.o.
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-300822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04020 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MASTERLINE, d.o.o., izdelava in
prodaja tehničnih komponent, Ljublja-
na, sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev ter novega za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5448263
Osnovni kapital: 24,895.000 SIT
Ustanovitelji: Šišakovič Goran, Ljubljana,

Vodovodna 39, vstopil 21. 12. 1990, ter
Mali Tomo, Domžale, Podrečje 83, in Use-
nik Aleš, Ljubljana, Prule 1, vstopila 15. 12.
1993, vložili po 8,298.333,33 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnik Šišakovič Goran, imenovan 18. 6.
1998.

Rg-300823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03216 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa COSUN, Trgovina s sladkorjem
in prehrambenimi izdelki, d.o.o., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 1196430
Osnovni kapital: 2.192,025.705,84 SIT
Ustanovitelj: COOPERATIE COSUN

U.A., Nd Breda, Zuilenstraat 100, vstopil
3. 6. 1997, vložil 2.192,025,705.84 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/05628 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BJ HROVATIN & ŠIRCELJ, trans-
port, trgovina in storitve, d.n.o., sedež:
Ob Grosupeljščici 1a, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/26707/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5913918
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998:

70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-300842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05006 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa IDM, izdelovanje disperzijskih mas
in trgovina, d.o.o., Logatec, Cankarjeva
10, sedež: Cankarjeva 10, 1370 Loga-
tec, pod vložno št. 1/09755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5437512
Firma: NATURCOLOR, izdelovanje dis-

perzijskih mas in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NATURCOLOR, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupet Jože, razrešen 3. 9. 1998;
direktor Primož Jerina, Vrhnika, Ob izviru 2,
imenovan 3. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.

Rg-300847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/04353 z dne 15. 9. 1998 pri
subjektu  vpisa  STUDIO  MARKETING
J. WALTER THOMPSON, raziskovanje,
svetovanje in oblikovanje tržnih komu-
nikacij in izdelkov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5385644
Firma: STUDIO MARKETING J. WAL-

TER THOMPSON INTERNATIONAL, mar-
ketinška agencija, d.o.o.

Skrajšana firma: STUDIO MARKETING
J. WALTER THOMPSON INTERNATIO-
NAL, d.o.o.

Ustanovitelj: Novak Ranko in Pohar Ju-
rij, izstopila 16. 6. 1998; STUDIO MAR-
KETING J. WALTER THOMPSON INTER-
NATIONAL, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 74,
vstopil 16. 6. 1998, vložil 1,210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1998.
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Rg-300848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04331 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa VELES, Proizvodnja, storitve, trgo-
vina, d.o.o., Velike Lašče, sedež: Velike
Lašče 7, 1315 Velike Lašče, pod vložno
št. 1/24035/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5855233
Firma: CKTZ, Proizvodnja, storitve, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: CKTZ, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Korytkova

ul. 30
Ustanovitelji: Žužek Vintar Vesna in Vin-

tar Ciril, izstopila 13. 7. 1998; Centar za
kombinirani tarnsport Zagreb d.d., Zagreb,
Ivana Šibla 15/2, vložil 1,350.000 SIT,
Muclack Ivanka, Ljubljana, Korytkova ulica
30, vložila 75.000 SIT, in Kerec Znidarič
Daniela, Ljubljana, Na Herši 11, vložila
75.000 SIT, vstopili 13. 7. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vintar Ciril, razrešen 13.7. 1998; di-
rektorica Muclak Ivanka, imenovana 13. 7.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7.1 998.

Rg-300853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04120 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SKUPINA ATLANTIS, hiša računal-
nikov, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 28,
sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5834066
Firma: SKUPINA ATLANTIS, hiša raču-

nalnikov, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 74841

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

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

Rg-300854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03788 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ANDINO-HYDROPOWER ENGINEER-
ING, Inženiring podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica bratov Bezlajev 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18150/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5606144
Dejavnost, vpisana 21. 9. 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.; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 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;
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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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; 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; 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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 6. 1998.

Rg-300855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/03757 z dne 17. 9. 1998 pri
subjektu vpisa BORA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Topniška 45, se-
dež: Topniška 45, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13548/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5524644
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 5540

Točenje pijač in napitkov; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-

gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 8. 1998.

Rg-300858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02604 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa NA POT, podjetje za proizvodnjo
elektroopreme in trgovino, d.o.o., sedež:
Dragomerška 38, 1351 Dragomer, pod
vložno št. 1/06645/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5381657
Firma: NA POT, trgovina in servis,

d.o.o.
Skrajšana firma: NA POT, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Tržaška c. 513a
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Potokar Nada, Drago-

mer, Dragomerška 38, vstopila 23. 4.
1990, vložila 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

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

Rg-300861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01918 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ADYMAN, informatika in trženje,
d.o.o., Ljubljana, Viška cesta 42, sedež:
Viška cesta 42, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08211/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5418216
Firma: ADYMAN, informatika in trže-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: ADYMAN, d.o.o.
Ustanovitelj: Tepina Peter, izstopil 2. 3.

1998; Tepina Marko, Ljubljana, Viška cesta
42, vstopil 2. 3. 1998, vložil 1,112.309
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 3. 1998.

Rg-300863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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98/01848 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa EVROPA PRACTIC, Trgovsko in po-
sredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08418/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5408598
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 4.

MARIBOR

Rg-201588
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/02097 z dne 6. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa METALNA-TOVARNA STROJEV
IN KOMPONENT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o., sedež: Za-
grebška 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5707897
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Muič Senko, razrešen 10. 12. 1997;
direktorica Kenda Anica, Selnica ob Dravi,
Spodnja Selnica 10, imenovana 10. 12.
1997, posle glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali o obremenitvi
nepremičnin, prevzemanju jamstev ter dru-
gih po naravi podobnih poslov, lahko skle-
ne le na podlagi predhodnega soglasja or-
gana upravljanja ustanovitelja.

Rg-201650
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/01575 z dne 8. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEMPOGRAD, podjetje za in-
ženiring, marketing in izvajanje d.o.o., se-
dež: Bezenškova 62, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03670/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5478634
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1998:

14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 26400 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja ce-
menta; 26520 Proizvodnja apna; 26530
Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 26640 Proizvodnja malte; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 26820 Proizvodnja dru-
gih nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-

gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena 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;
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; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-

lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63400 De-
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javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 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.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše “razen z orož-
jem in strelivom”.

Rg-202680
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/02091 z dne 6. 2.
1998 pod št. vložka 1/10348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1252852
Firma: FEBAU, proizvodnja betonskih

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Krekova ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FEBAUROHRS GESEL-

SCHAFT M.B.H., Velikovec 9100, Avstrija,
Klagenfurter Strasse 44, vstop 19. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Roehrs Wolfgang Robert, Velikovec
9100, Avstrija, Griffnervorstadt. št. 70, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Gum-
ze Franc, Slovenj Gradec, Jaskova ulica 4,
imenovan 19. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1998:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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 ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 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 J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-204386
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00256 z dne 6. 4.
1998 pri subjektu vpisa PRIOR, storitve in
trgovina d.o.o., sedež: Petrovičeva 28,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/06594/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova družbe-
nikov in zastopnikov, dejavnosti, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674751
Firma: PRIOR, prozvodnja, storitve in

trgovina d.o.o.
Ustanovitelja: Jemenšek Nada in Jemen-

šek Jože, oba Maribor, Petrovičeva ulica
28, vstopila 22. 4. 1994, vložila po
981.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jemenšek Nada, imenovana
22. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1998:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22150 Drugo za-
ložništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 36610
Proizvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45320 Izolacijska dela;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
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mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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.; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše “razen orožja in streliva”; pri dejav-
nosti pod šifro J 67.130 sme družba oprav-
ljati dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri
dejavnosti pod šifro K 74.120 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.130 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-206991
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01364 z dne 1. 6.
1998 pri subjektu vpisa INTRO, podjetje
za inženiring, trgovino in organiziranje
d.o.o., sedež: Muratova 4, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5702283
Firma: INTRO, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Ustanovitelja: Zupan Maksimiljan, izstop

16. 8. 1996; Potočki Danica in Potočki Sil-
vo, oba Maribor, Borštnikova ulica 35, vsto-
pila 16. 8. 1996, vložila po 854.259,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupan Maksimiljan, razrešen 16. 8.
1996; direktorica Potočki Danica, imeno-
vana 16. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Potočki Silvo, imenovan
16. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5263 Druga trgo-

vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družb aopravljati samo dejavnost menjalnic
in zatavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost varovanja.

Rg-207020
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00264 z dne 5. 6.
1998 pod št. vložka 1/10427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1271164
Firma: SALIRE, družba za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kersnikova uli-

ca 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rajtmajer Tanja, Oreho-

va vas-Slivnica, Ob nadvozu 1, Slivnica, vs-
top 6. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rajtmajer Tanja, imenovana 6. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1998:
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 24630 Proizvodnja eteričnih olj;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K 74.140 ne sme družba opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-207073
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00743 z dne 23. 6.
1998 pod št. vložka 1/10440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:
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Matična št.: 1306430
Firma: PROMILA, gostinstvo in stori-

tve d.o.o.
Skrajšana firma: PROMILA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Jelenče 11b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šeruga Leandra, Mari-

bor, Vrazova ulica 50, vstop 25. 5. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šeruga Leandra, imenovana
25. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1998:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-208197
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01033 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa TOP TON-OSIM & CO., tr-
govsko, gostinsko in storitveno podjetje
k.d., sedež: Ciplenška 5, 2241 Spodnji
Duplek, pod vložno št. 1/02448/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5845548
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Ci-

glenška 5.

Rg-208766
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00398 z dne 5. 8.
1998 pri subjektu vpisa ŠTRAKL, grafično
oblikovanje, tisk in trgovina d.o.o., se-
dež: Cankarjeva ulica 1, 2235 Sveta Tro-
jica v Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/02829/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, naslova družbenika, dejavno-
sti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5411378
Ustanovitelja: Štrakl Ivan, izstop 10. 3.

1998; Štrakl Romeo, Sveta Trojica v Slo-
venskih Goricah, Cankarjeva ulica 1, vstop
10. 7. 1990, vložek 902.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štrakl Dušan, Ptuj,
Potrčeva 38, vstop 10. 7. 1990, vložek
300.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrakl Ivan, razrešen 10. 3. 1998;
direktor Štrakl Romeo, imenovan 10. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 8. 1998:
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130

Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih 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; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-

lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
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Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše “razen pro-
daje orožja in streliva”; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-210178
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00674 z dne 21. 9.
1998 pod št. vložka 1/09012/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5822122004
Firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO.,

podjetje za trgovino in storitve d.o.o.,
Maribor, Zolajeva 15, Podružnica AVTO
MAROVT

Skrajšana firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO d.o.o., Maribor, Zolajeva 15, Po-
družnica AVTO MAROVT

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2319 Poljčane, Dravinjska ce-

sta 46
Ustanovitelj: AVTOHIŠA KOLMANIČ &

CO., podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Maribor, Zolajeva 15, vstop 14. 5. 1998,
odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolmanič Jožef, Maribor, Ob ribniku
13, imenovan 14. 5. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev; direktor Marovt Ur-
ban, Poljčane, Dravinjska cesta 46, ime-
novan 14. 5. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 50402 Trgovina na drob-
no 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-210192
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00827 z dne 3. 9.
1998 pri subjektu vpisa ALENSO, trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Rošpoh 60,
2351 Kamnica, pod vložno št.
1/09689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika, de-
javnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5890039

Firma: MONTBAU, podjetje za izvaja-
nje montažnih del in inženiring d.o.o.

Skrajšana firma: MONTBAU d.o.o.
Ustanovitelj: Soršak Alenka, izstop 1. 9.

1998; Strizzich Michael, Hajdina, Zgornja
Hajdina 10b, vstop 1. 9. 1998, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Soršak Alenka, razrešena 1. 9.
1998; direktor Strizzich Michael, imenovan
1. 9. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-210820
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01110 z dne 8. 10.
1998 pri subjektu vpisa DEMI, podjetje za
prodajo, zastopanje, storitve in servisi-
ranje športne in glasbene opreme,
d.o.o., sedež: Gozdna 47, 2311 Hoče,
pod vložno št. 1/01863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5362059
Firma: DEMI, prodaja, storitve d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:

2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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-
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
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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 igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše “razen z orožjem
in strelivom”; pri dejavnosti pod šifro

K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti.

Rg-210831
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00814 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa VOLAV-
ŠEK-MAVRO, proizvodno trgovsko pod-
jetje d.n.o., sedež: Nikova ulica 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09089/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
družbenikov, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, zastopnika, tipa zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834830
Firma: MARVO, proizvodno-trgovsko

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MARVO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Volavšek Marjan, Maribor,

Nikova ulica 2, vstop 28. 5. 1998, vložek
1,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Volavšek Marjana, Maribor, Nikova ulica
2, vstop 28. 5. 1998, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Volavšek Darja,
izstop 28. 5. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Volavšek Marjan, razrešen 28. 5.
1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Volavšek
Marjana, imenovana 28. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 61200 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 80410
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-210832
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01019 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa ALUSISTEM, pro-
izvodnja, inženring, trgovina in storitve

d.o.o., sedež: Bistriška 81, 2319 Poljča-
ne, pod vložno št. 1/10146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1189921
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hmelina Drago, Maribor, Gosposvet-
ska cesta 49, razrešen 11. 5. 1998 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-210836
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01367 z dne 15. 10.
1998 pri subjektu vpisa INTERLIVE, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., sedež: Ozka
ulica 5, 2327 Rače, pod vložno št.
1/03541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779251
Firma: INTERLIVE, trgovina, storitve

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 15. 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
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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
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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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen orožja in
streliva”.

Rg-210854
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00913 z dne 5. 10.
1998 pod št. vložka 1/10497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1316630
Firma:  RADIOMED, svetovanje in ser-

visna dejavnost s področja radiologije
in ultrazvoka d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Vodovodna uli-

ca 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolenc Marija, Maribor,

Ob ribniku 95, vstop 23. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolenc Marija, imenovana 23. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost.

Rg-210861
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00974 z dne 1. 10.
1998 pri subjektu vpisa VEPI, podjetje za
trgovino, storitve in inženiring d.o.o., se-
dež: Drevenškova ulica 11, 2341 Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/03215/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova družbenikov in zastopnikov,
spremembo družbenikov, poslovnih dele-
žev, imena ustanovitelja in zastopnika, de-
javnosti, zastopnike, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5582644
Ustanovitelji: Horvat Nada, izstop

16. 12. 1996; Šauperl Frančišek, Pe-
kre-Limbuš, Drevenškova ulica 11, vstop
29. 10. 1990, vložek 503.470 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šauperl Tomaž, Pe-
kre-Limbuš, Drevenškova ulica 11, vstop
29. 10. 1990, vložek 477.830 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šauperl Andrej, Pe-
kre-Limbuš, Vrhovdolska pot 18, vstop
29. 10. 1990, vložek 518.700 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Horvat Nada, razrešena 16. 2.

1996 kot direktorica informatike; direktor
Šauperl Tomaž, imenovan 29. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Šauperl Frančišek, imenovan 25. 4. 1994;
prokurist Šauperl Andrej, imenovan 25. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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,



Stran 2950 / Št. 41-42 / 3. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše “razen z orožjem in strelivom”; pri
dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci; pri dejavno-
sti pod šifro O 92.711 sme družba opravlja-
ti smo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 500.000
SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-210863
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01155 z dne 21. 10.
1998 pod št. vložka 1/01148/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5263565001
Firma: VARNOST MARIBOR, varovanje

premoženja, trgovina, storitve in pro-
izvodnja d.d.,  Maribor, Ljubljanska ulica
9, Podružnica Murska Sobota

Skrajšana firma: VARNOST MARIBOR
d.d., Maribor, Ljubljanska ulica 9, Po-
družnica Murska Sobota

Pravnorog. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota, Trg

zmage 8
Ustanovitelj: VARNOST MARIBOR, va-

rovanje premoženja, trgovina, storitve in pro-
izvodnja d.d., Maribor, Ljubljanska ulica 9,
vstop 8. 7. 1998, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šiftar Drago, Murska Sobota, Ašker-
čeva ulica 5, imenovan 8. 7. 1998; proku-
rist Pišek Marjan, Maribor, Štrekljeva ulica
72, imenovan 8. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
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; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
podružnica opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 sme podružni-
ca opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-210870
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01266 z dne 21. 10.
1998 pri subjektu vpisa IUS CONSULT-
ING, družba za poslovno, finančno in za-
varovalno svetovanje d.o.o. s t.d., Mari-
bor, Trg svobode 3, Podružnica Celje,
sedež: Gregorčičeva 6a, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05212/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5616859002
Firma: ZAVAROVALNO-POSLOVNI IN-

STITUT, d.o.o. s t.d., Maribor, Trg svobo-
de 3, Podružnica Celje

Skrajšana firma: ZPI d.o.o. s t.d., Mari-
bor, Trg svobode 3, Podružnica Celje

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1998:
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja.

Rg-212068
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01474 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRA, pod-
jetje za avtomobilsko dejavnost, trgovi-
na, uvoz in izvoz d.o.o., sedež: Ptujska
cesta 133, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5587085
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

176.

Rg-212072
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00763 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa LESNINA EMMI,
predelava aluminija in lesa d.d., sedež:
Kolodvorska 37a, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/01339/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025770
Člani nadzornega sveta: Dubrovski Dra-

go in Erker Janez, izstopila 29. 5. 1998 ter
istega dne ponovo vstopila.

Dne 9. 11. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 4. skupščine delniške družbe z
dne 29. 5. 1998.

Rg-212076
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01350 z dne 9. 11.
1998 pris ubjektu vpisa EMBALAŽA, pod-
jetje za predelavo valovitega kartona in
papirja ter trgovino, d.d., sedež: Meljska
cesta 86, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5033187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Korošec Karel, razrešen 30. 9.
1998; direktor Tomažin Vinko, Miklavž na
Dravskem polju, Babičeva 8, imenovan
1. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212078
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00920 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa SERVIS INVES-
TICIJSKE OPREME d.o.o., sedež: Po-
breška cesta 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00913/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena družbeni-
ka in spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5173833
Ustanovitelj: INFOND-ZLAT, pooblašče-

na investicijska družba d.d., Maribor, Trg
svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložek
12,938.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mugerle Milan, razrešen 10. 6.
1998; direktor Judar Igor, Maribor, Cesta
14. divizije 124, imenovan 10. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-212079
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00665 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa VZGOJNO-
VARSTVENI ZAVOD KOROŠKA VRATA
MARIBOR, sedež: Smetanova 34a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00118/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo imena zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5050316
Firma: VRTEC KOROŠKA VRATA MA-

RIBOR.

Rg-212081
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01502 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa PULKO, trgovina,
inženiring in gradbeništvo, d.o.o., sedež:
Zgornji Duplek 40, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01466/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravilni vpis naslova fir-
me in družbenika, spremembo družbenika,
poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331960
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Zgornji

Duplek 40
Ustanovitelj: Pulko Jožefa, izstop 7. 7.

1998; Pulko Miran, Spodnji Duplek, Zgor-
nji Duplek 40, vstop 29. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pulko Jožefa, razrešena 5. 5.
1998; direktor Pulko Miran, imenovan 5. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45430 Oblaganje tal in sten;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-

nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 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 G 52.488 se dopiše “razen orožja
in streliva”.

Rg-212082
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01431 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa ZOYA, trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Vrazova ulica 54,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/07245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691192
Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 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;
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; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-212083
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01491 z dne 3. 11.
1998 pri subjektu vpisa ZOYA, trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Vrazova ulica 54,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/07245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 5691192
Sedež: 2000 Maribor, Za Kalvarijo 42.

Rg-212085
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01301 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa MAGDA GODEC,
trgovsko storitveno podjetje d.o.o., se-
dež: Mariborska cesta 9, 2352 Selnica
ob Dravi, pod vložno št. 1/07486/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5709466
Firma: MAGDA GODEC, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanoviteljica: Godec Magda, Selnica
ob Dravi, Mariborska cesta 9, vstop 4. 1.
1993, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01203 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev;
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 15110 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 15120 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tu-
di iz perutninskega mesa; 15310 Predelava
in konzerviranje krompirja; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja mal-
te; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 52220 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-212086
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01276 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa STAVBAR MEHA-
NIZACIJA M & B, storitve, proizvodnja in
trgovina d.o.o., sedež: Industrijska 13,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5987156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Matavž Franjo, Poljčane,

Čadramska vas 9, vstop 12. 11. 1996, vlo-

žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bajgot Matjaž, Ruše, Toledova ulica
19, vstop 12. 11. 1996, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matavž Franjo, razrešen 21. 8. 1998
in imenovan za prokurista; prokurist Bajgot
Matjaž, razrešen 21. 8. 1998 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212088
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01275 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa STROKING, pod-
jetje za gostinstvo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 13, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04110/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva ustanovitelja, dejavnosti, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5078229
Ustanovitelj: STAVBAR-IGM, industrija

gradbenega materiala d.d., Hoče, Mi-
klavška 40, vstop 27. 6. 1991, vložek
2,691.273,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Voh Alfred, razrešen 15. 4. 1998;
direktor Kamensky Marjan, Maribor, Prvo-
majska ulica 3a, imenovan 15. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Rg-212089
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01279 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa MONVI, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 28-30, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02062/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5364728
Osnovni kapital: 7,200.000 SIT
Ustanovitelja: Gorišek Branko, Maribor,

Goriška 19, vstop 31. 12. 1992, vložek
3,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cenc Gregor, Maribor, Jezdarska ulica
22, vstop 18. 9. 1998, vložek 3,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 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; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45210 Splošna grad-
bena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
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ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-

lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve 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; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-212092
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01312 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa FRITZ-MONTAGE,
izolacija, montaža, demontaža d.o.o., se-
dež: Spodnji Jakobski dol 71, 2211 Pe-
snica, pod vložno št. 1/04819/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, zastopnika, pravilen vpis osebnega
imena ustanovitelja in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5565251
Firma: FRITZ-MONTAGE, gradbeniš-

tvo, trgovina in storitve d.o.o.
Sedež: 2222 Jakobski dol, Spodnji

Jakobski dol 71
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kocbek Jožef, Jakobski

dol, Spodnji Jakobski dol 71, vstop 2. 3.
1992, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Osebi pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocbek Jožef, imenovan 2. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Kocbek Ivan, Jakobski dol, Spodnji Jakob-
ski dol 71, imenovan 23. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše “razen orožja
in streliva”.

Rg-212093
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00918 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa INTERCORPORA-
TION, podjetje za trgovino in storitve,
export-import d.o.o., sedež: Kočevarje-
va 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5547792
Firma: INTERCORPORATION, trgovi-

na, gostinstvo, posredništvo in storitve
d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-
sta 27

Dejavnost, vpisana dne 5. 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 41-42 / 3. 6. 1999 / Stran 2955

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati samo de-
javnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
lja arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pri dejavnosti pod
šifro K 74.60 sme družba opravljati samo
varovanje.

Rg-212094
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01244 z dne 2. 11.
1998 pris ubjektu vpisa MCA, računalniški
engineering, trgovina, posredništvo in
založništvo d.o.o., sedež: Strossmayer-
jeva 28, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5713188
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

184.

Rg-212095
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01389 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa MARKTINA, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje
d.o.o., sedež: Dupleška cesta 250, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/08622/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5827060
Ustanovitelja: Heler Bogomil, izstop 2. 4.

1998; Polanec Tomislav, izstop 2. 4. 1998;
Heler Rok, Maribor, Dupleška cesta 250 –
Dogoše, vstop 2. 4. 1998, vložek 818.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Polanec
Izidor, Spodnji Duplek, Talce 33, vstop 2. 4.
1998, vložek 818.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Heler Bogomil, razrešen 2. 4. 1998;
direktor Polanec Tomislav, razrešen 2. 4.
1998; direktor Heler Rok, imenovan 2. 4.
1998 zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Polanec Izidor, imenovan 2. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212096
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01393 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa LOTOS, podjetje
za trgovinsko dejavnost, gostinstvo,
uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Spodnji Slemen
6, 2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/09343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5464005
Sedež: 2000 Maribor, Loška 8.

Rg-212097
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01501 z dne 6. 11.
1998 pri subjektu vpisa OSTRINA, trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: Šolska ulica
6 – Dobrovce, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/10260/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214420
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 28-30.

Rg-212098
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01321 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa LEKORO-PITEX,
družba za trgovino, proizvodnjo, stori-
tve, gostinstvo in gradbeništvo d.o.o., se-
dež: Beograjska 40, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03613/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5495881
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1998:

52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki.

Rg-212099
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01136 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa STUDIO SAŠ, pod-
jetje za grafični design, tiskarstvo, stori-
tve in trgovino d.o.o., sedež: Trubarjeva
24, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in priimka druž-
benice ter zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5611539
Ustanoviteljica: Kelc Aleksandra, Mari-

bor, Ljubljanska 37, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kelc Aleksandra, imenovana
31. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212100
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01396 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/10526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1338170
Firma: MASAI, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čehić Vlado, Maribor, Stol-

ni vrh 3 – Košaki, vstop 19. 10. 1998, vlo-
žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Črešnik Zmago, Maribor, Goriška uli-
ca 3, vstop 19. 10. 1998, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črešnik
Zvonko, Zgornja Polskava, Vošnjakova uli-
ca 3, vstop 19. 10. 1998, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Čehić Vlado, imenovan 19. 10. 1998;
direktor Črešnik Zmago, imenovan 19. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Črešnik Zvonko, imenovan 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
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.

Rg-212102
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01385 z dne 25. 11.
1998 pri subjektu vpisa DUMIDA, trgovi-
na, proizvodnja in storitve, d.o.o., sedež:
Kidričeva 16, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah, pod vložno št. 1/08435/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5781060
Ustanovitelji: Vohl Dušan, izstop 21. 7.

1998; Zdravković Miodrag, Maribor, Ribniška
6, vstop 17. 11. 1994, vložek 2,405.561
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rešek Go-
razd, Maribor, Dvorakova 12, vstop 27. 2.
1996, vložek 450.010 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Izlakar Dragotin, Starše, Rošnja
56, vstop 27. 2. 1996, vložek 450.010 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212103
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01497 z dne 25. 11.
1998 pod št. vložka 1/10525/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1338072
Firma: TOMAŠIĆ & CO., trgovina, sto-

ritve d.n.o.
Skrajšana firma: TOMAŠIĆ & CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Roze Luk-

semburg 33
Ustanovitelja: Tomašić Zdravko in Toma-

šić Jasminka, oba Maribor, Ulica Roze Luk-
semburg 33, vstopila 28. 10. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Tomašić Zdravko, imenovan 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; družbe-
nica Tomašić Jasminka, imenovana 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 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
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-212104
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01308 z dne 23. 11.
1998 pod št. vložka 1/10524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323890
Firma: SCHULLER, trgovina, proizvod-

nja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SCHULLER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: SCHULLER EH’KLAR

GMBH, Wien 1010, Avstrija, Landhausgas-
se 4/24, vstop 16. 4. 1998, vložek
1,890.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Krajnc Konrad, Limbuš, Ulica Drine Gori-
šek 9, vstop 16. 4. 1998, vložek 210.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krajnc Konrad, imenovan 16. 4.
1998; prokurist Schuller Karlheinz, imeno-
van 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1998:
24120 Proizvodnja barvil in pigmentov;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-212106
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01585 z dne 23. 11.
1998 pri subjektu vpisa PIGRAD, gradbe-
ništvo in trgovina, d.o.o., sedež: Na do-
bravi 5a, 2204 Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/02901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, akta o ustano-
vitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436478
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pintarić Ivan, Miklavž na

Dravskem polju, Na dobravi 5a, vstop 10. 9.
1990, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintarić Ivan, imenovan 10. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1998:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične 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;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, 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 gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 0Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212107
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01557 z dne 23. 11.
1998 pri subjektu vpisa M.G.L., gostinstvo,
trgovina, proizvodnja d.o.o., sedež: Alja-
ževa 12, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08220/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep sodišča o začetku stečaja,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5762413
Firma: M.G.L., gostinstvo, trgovina,

proizvodnja d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: M.G.L. d.o.o. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bezjak Mira, razrešena 12. 11.
1998; prokurist Bezjak Gregor, razrešen
12. 11. 1998; prokurist Bezjak Marjan, raz-
rešen 12. 11. 1998; stečajna upraviteljica
Jaki Majda, Maribor, Koroška cesta 74,
imenovana 12. 11. 1998.

Rg-212110
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01162 z dne 23. 11.
1998 pri subjektu vpisa PINKI, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.,
sedež: Slovenska ulica 33, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, osnovnega kapitala, priimka,
imena in naslova družbenikov in zastopni-
kov, naslova družbenikov in zastopnikov, de-
javnosti, tipa zastopnika, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5414474
Firma: PINKI, gostinstvo, trgovina in

storitveno podjetje d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Majcigerjeva

ulica 7
Osnovni kapital: 2,988.244,92 SIT
Ustanovitelji: Regoršek Andrej in Regor-

šek Saša, oba Maribor, Majcigerjeva ulica
7, vstopila 11. 9. 1990, vložila po
996.081,64 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Pauman Jožef, Maribor, Ruška ce-
sta 1, vstop 11. 9. 1990, vložek
996.081,64 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Regoršek Andrej, imenovan 11. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Pauman Jožef, razrešen 27. 8. 1989
in imenovan za prokurista; družbenica Re-
goršek Saša, razrešena 27. 8. 1998 in ime-
novana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1998:
45310 Električne inštalacije; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52500 Trgovina na drobno

z rabljenim blagom; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 64200 Te-
lekomunikacije; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74810 Fotografska dejavnost; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-212113
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01573 z dne 18. 11.
1998 pri subjektu vpisa NEWSPRINT, ti-
skarsna d.o.o., sedež: Miklavška cesta
61, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/09302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5868025
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-

ricah, Kraigherjeva 19a
Ustanovitelj: LEYKAM, tiskarna d.o.o.,

izstop 5. 10. 1998; Cafuta Zdenko, izstop
5. 10. 1998; Zorger Drago, Lenart v Slo-
venskih Goricah, Ulica heroja Lacka 71,
vstop 5. 10. 1998, vložek 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlakar Janez, razrešen 5. 10. 1998;
prokurist Steinwidder Michael, razrešen
5. 10. 1998; direktor Zorger Drago, ime-
novan 5. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212114
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00493 z dne 20. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ARAMIS, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Betnavska
cesta 26d, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10331/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovne-
ga deleža, naslova družbenika in zastopnika,
tipa zastopnika in zastopnikov ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1227041
Ustanovitelj: Dvoršak Miroslav, izstop

6. 2. 1998; Lerch Matthias Herbert, Mel-
le-Neuenkirchen, Nemčija, An der Kirche
9, vstop 20. 10. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lerch Matthias Herbert, razrešen
6. 2. 1998 in imenovan za prokurista; pro-
kurist Dvoršak Miroslav, razrešen 6. 2.
1998; direktorica Šala Sanja, Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 60, imenovana 6. 2.
1998, družbo zastopa skupaj z drugo di-
rektorico; direktorica Novak Mojca, Mari-
bor, Štrekljeva ulica 62, imenovana 6. 2.
1998, družbo zastopa skupaj z drugo di-
rektorico.

Rg-212116
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01553 z dne 17. 11.
1998 pod št. vložka 1/10485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323431
Firma: INDEMA, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Zgornji

Duplek 88a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Semler Denis in Semler

Martina, oba Spodnji Duplek, Zgornji Du-
plek 88a, vstopila 8. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Semler Denis, imenovan 8. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
28520 Splošna mehanična dela; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena 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;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
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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;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana 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; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in 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; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 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; 71100

Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 90005
Druge storitve javne higiene; 92610 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 93030 Druge storitve
za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro G 52.488 se dopiše “razen orožja
in streliva”; pri dejavnosti pod šifro K 74.140
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci; pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredi-
telja in kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 500.000 SIT.

Rg-212118
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01322 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa FINEA, podjetje
za gospodarsko svetovanje d.o.o., se-
dež: Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, družbene ogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5290180
Firma: R & L INVEST, podjetje za gos-

podarsko svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: R & L INVEST d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:

7230 Obdelava podatkov; 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; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-212120
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01498 z dne 17. 11.
1998 pri subjektu vpisa LORBEK & CO.,
podjetje za storitve, trgovino in proizvod-
njo k.d., sedež: Volodjeva ulica 66, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06233/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5644348
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Šercerje-

ve brigade 6.

Rg-212123
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01094 z dne 12. 11. 1998 pod
št. vložka 1/10521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317601
Firma: VARIMAT, podjetje za trgovi-

no, marketing, storitve in inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ALUMAT, proizvodnja, sto-

ritve, marketing in inženiring ter trgovina
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38,
vstop 7. 7. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stegne Mirko, Zgornja Ložnica, Ko-
stanjevec 55, imenovan 7. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 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 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-212125
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01406 z dne 13. 11.
1998 pod št. vložka 1/10499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1324144
Firma: TESNILA KONEČNIK, proizvod-

no, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: TESNILA KONEČNIK

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica, Gradiška 249,

Sp. Kungota
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Konečnik Darko, Pesnica,

Gradiška 249, Sp. Kungota, vstop 14. 10.
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1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Konečnik Darko, imenovan 14. 10.
1998, zastopa družo brez omejitev; proku-
rist Konečnik Ivan, Pesnica, Gradiška 249,
Sp. Kungota, imenovan 14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21250 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 25130 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 25210 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28520 Splošna mehanična dela; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51660 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 60240 Cestni
tovorni promet; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-212127
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01300 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CONTINUUM, družba za
poučevanje tujih jezikov, prevajanje, iz-
delavo didaktičnih materialov in trgovino
z didaktičnimi materiali d.o.o., sedež: Bra-
čičeva 7, 2314 Zgornja Polskava, pod
vložno št. 1/01768/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5679559
Firma: CONTINUUM, storitve in izobra-

ževanje d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lešnik Zvonimir in Lešnik

Marija, oba Zgornja Polskava, Bračičeva 7,
vstopila 2. 4. 1990, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-212130
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01405 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa ŽIGART, proizvod-
no in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Partizanska 16, 2317 Oplotnica, pod
vložno št. 1/08758/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža, dejavnosti, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5803390
Ustanovitelja: Žigart Jožef, Oplotnica,

Partizanska 16, vstop 23. 6. 1993, vložek
904.043 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žigart Borut, Oplotnica, Partizanska 16, vs-
top 13. 10. 1998, vložek 904.043 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žigart Jožef, razrešen 13. 10. 1998;
direktor Žigart Borut, imenovan 13. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 11. 1998:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 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; 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.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše “razen z orožjem in strelivom”.
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Rg-212133
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01118 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa UNITED EAGLES,
mednarodna špedicija, transport in skla-
diščenje d.o.o., sedež: Vodovodna ulica
30, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5922011
Ustanoviteljica: Mohorko Suzana, izstop

12. 5. 1997; Vajngerl Sandra, Maribor,
Štantetova ulica 12, vstop 12. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arzenšek Valter, razrešen 12. 5.
1997; prokuristka Mohorko Suzana, razre-
šena 12. 5. 1997; direktorica Vajngerl San-
dra, imenovana 12. 5. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-212134
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01156 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa ELAU, inženiring
elektronike in avtomatike d.o.o., sedež:
Za tremi ribniki 36, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00948/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, poslovnih deležev, dejavnosti, za-
stopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5287022
Firma: ELAU, družba za projektiranje,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Ustanovitelja: Korošec Anton, Maribor,

Za tremi ribniki 36, vstop 3. 1. 1994, vlo-
žek 825.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pernek Ivan, Videm pri Ptuju, Tržec
41a, vstop 12. 8. 1998, vložek 675.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pernek Ivan, imenovan 12. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01250 Reja drugih živali; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 05010 Ribištvo;
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14130 Pridobivanje skrilavcev;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
22150 Drugo založništvo; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51530 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 64200 Tele-
komunikacije; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 92623
Druge športne dejavnosti; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-212136
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01362 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa PIRŠ TRANS, med-
narodni transporti in špedicija d.o.o., se-
dež: Borštnikova 95, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09319/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5856027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pirš Breda, razrešena 1. 6. 1998;
direktor Kos Aleš, Maribor, Borštnikova 95,
imenovan 1. 6. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212137
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00675 z dne 2. 11.
1998 pri subjektu vpisa MARTAN, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Letonjeva ulica 4, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05674/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova, osnovnega kapitala, druž-
benikov, naslova družbenikov in zastopni-
kov, dejavnosti, družbene pogodbe in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5614244
Firma: PIM COMMERCE, trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PIM COMMERCE

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Osnovni kapital: 18,780.758 SIT
Ustanovitelji: Petelin Melita in Petelin

Igor, oba Maribor, Borštnikova ulica 91,
vstopila 18. 11. 1994, vložila po 3,633.369
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Verhej
Anton, Radlje ob Dravi, Kozji vrh 11, vstop
9. 4. 1998, vložek 11,514.020 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Petelin Melita, imenovana 18. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Petelin Igor, imenovan 18. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212140
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00614 z dne 29. 10.
1998 pri subjektu vpisa ARPING, podjetje
za proizvodnjo, storitve, trgovino, inže-
niring, zastopstvo in posredovanje
d.o.o., sedež: Stara cesta 95, 2311 Ho-
če, pod vložno št. 1/03480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470773
Firma: GRADBENI SERVIS LORENČIČ,

trgovina z gradbenimi stroji in opremo
d.o.o.

Skrajšana firma: GRADBENI SERVIS
LORENČIČ d.o.o.

Ustanovitelj: Rakovič Andrej, izstop
7. 4. 1998; LORENCIC GESELLSCHAFT
M.B.H., Graz 8010, Avstrija, Brucknerstr.
14, vstop 7. 4. 1998, vložek 1,716.561
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Schmidt-Rakovič Laura, razreše-
na 7. 4. 1998; direktor Rakovič Schmidt
Peter, Maribor, Engelsova ulica 48, imeno-
van 7. 4. 1998, zastopa in predstavlja druž-
bo z omejitvijo, da sklepa pravne posle ob
sopodpisu prokurista; prokurist Lorencic
Heinrich Franz, Wundschuh 8142, Avstrija,
Wundschuh 169, imenovan 7. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
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; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
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no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-212142
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00888 z dne 6. 11.
1998 pri subjekt uvpisa ELKOM-TSN, to-
varna stikalnih naprav d.o.o., sedež: Šen-
tiljska cesta 49, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00923/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe ARCUS
d.o.o., Maribor, spremembo firme in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5042046
Firma: TSN, tovarna stikalnih naprav

d.o.o.
Skrajšana firma: TSN d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1998:

6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čišče-
nje stavb.

Dne 6. 11. 1998 se vpiše pripojitev
družbe ARCUS proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o., Maribor, Radvanj-
ska 91, Maribor, vpisane v registrski vložek
1/8285-00, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 11. 6. 1998.

Rg-212144
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01316 z dne 28. 10.
1998 pod št. vložka 1/10513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1324004
Firma: UNIMETRO, trgovska družba

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

govornostjo
Sedež:  2000  Maribor,  Tržaška  ce-

sta 65
Osnovni kapital: 21,000.000 SIT
Ustanovitelji: PARCIVAL, trgovska in fi-

nančna družba d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 107, vložek 5,250.000 SIT,
GMT-TRADE, splošna trgovska družba
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 107, vlo-
žek 5,250.000 SIT, INTERMERCAT HAN-
DELSGESELLSCHAFT M.B.H., Munchen,
Nemčija, Mittererstrasse 9, vložek
5,250.000 SIT, Pušnik Vlado, Maribor, Pir-
natova ulica 35, vložek 5,250.000 SIT,
vstopili 28. 7. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zore Lilijana, Maribor, Stolni vrh
20a – Košaki, imenovana 28. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-212145
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01183 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MARIBORSKA MLEKARNA
d.o.o., sedež: Osojnikova ulica 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04223/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, omejitev zasto-
panja, skrajšano firmo in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5205921
Firma: MARIBORSKA MLEKARNA, pro-

izvodnja, trgovina in storitve d.d.
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Skrajšana firma: MARIBORSKA MLE-
KARNA d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 579,772.000 SIT
Ustanovitelji: MARIBORSKA MLEKARNA

p.o., izstop 21. 4. 1998; MERCATOR-
LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.o.o., izstop
21. 4. 1998; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 18, vstop 21. 4. 1998, vložek
20,292.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 25, vstop 21. 4. 1998,
vložek 20,292.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, Ljub-
ljana, Kotnikova ulica 28, vstop 21. 4.
1998, vložek 46,818.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 21. 4. 1998, vložili
121,753.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 21. 4. 1998, vložili 109,720.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; zadružni upra-
vičenci, vstopili 21. 4. 1998, vložili
260,897.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vračko Bogdan, Orehova vas-Slivni-
ca, Kolmanova ulica 21 – Radizel, razrešen
21. 4. 1998 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev,
Ternjak Matilda, razrešena 1. 8.1998 kot
vodja sektorja trženja vlečnih izdelkov v zu-
nanjetrgovinskem prometu.

Člani nadzornega sveta: Ledinek Bran-
ko, Hošnjak Nikola, Ternjak Matilda, Makuc
Nevica, Peserl Kristina in Tovšak Mirko, vsi
vstopili 21. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5166 Trgovi-
na 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-

dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01482/01156-1998/BR z dne
1. 9. 1998:

Rg-212147
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01099 z dne 11. 11.
1998 pod št. vložka 1/10520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317679
Firma: MLADINSKA KNJIGA BIRO-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Bračiča 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: MLADINSKA KNJIGA BI-

ROOPREMA d.d., Ljubljana, Dunajska 121,
vstop 15. 7. 1998, vložek 1,386.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ornik Tomaž,
Maribor, Ulica bratov Greifov 24, vstop
15. 7. 1998, vložek 714.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ornik Tomaž, imenovan 15. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-

tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro G 52.488 se dopiše “razen orožja in
streliva”.

Rg-212149
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01437 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa AERODROM MAR-
IBOR d.o.o., sedež: Letališka cesta 10,
2312 Orehova vas-Slivnica, pod vložno
št. 1/00381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5156467
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kremavc Bruno, razrešen 19. 10.
1998; direktor Bajec Zvonko, Maribor,
Opekarska ulica 15, imenovan 19. 10.
1998.

NOVO MESTO

Rg-208845
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00237 z dne 1. 9.
1998 pod št. vložka 1/04044/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1305697001
Firma: GUSTO, Avgust Gregorčič, pro-

izvodnja sadnih izdelkov, s.p., Delovna
enota PRESAD, Gabrovka

Skrajšana firma: GUSTO, Avgust Gre-
gorčič, s.p., DE PRESAD Gabrovka

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1274 Gabrovka, Gabrovka 7
Ustanovitelj: GUSTO, Avgust Gregorčič,

proizvodnja sadnih izdelkov, s.p., Mirna,
Glavna cesta 9, vstop 13. 6. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gregorčič Avgust, Mirna, Brezovica
26, imenovan 13. 6. 1998, zastopa podruž-
nico z omejitvami: pri izvajanju investicijskih
del in najemanju posojil in kreditov; pri pri-
dobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin
ali drugih sredstev; pri dajanju posojil ali
poroštev; pri določanju splošnih pogojev po-
slovanja; zastopnica Hribar Lidija, Gabrov-
ka, Kamni Vrh 2a, imenovana 13. 6. 1998,
kot namestnica direktorja zastopa podružni-
co na področju splošnih, kadrovskih in prav-
nih zadev z omejitvami: pri izvajanju investi-
cijskih del in najemanju posojil in kreditov;
pri pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi ne-
premičnin ali drugih sredstev; pri dajanju
posojil ali poroštev in pri določanju splošnih
pogojev poslovanja; zastopnica Živec Ne-
venka, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma
16, imenovana 13. 6. 1998, kot vodja fi-
nančnoračunovodskega sektorja zastopa
podružnico z omejitvami: pri izvajanju inve-
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sticijskih del in najemanju posojil in kredi-
tov; pri pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi
nepremičnin ali drugih sredstev; pri dajanju
posojil ali poroštev in pri določanju splošnih
pogojev poslovanja; zastopnica Petrovac Ja-
na, Mirna Jamska 32, imenovana 13. 6.
1998, kot vodja razvoja zastopa podružni-
co z omejitvami: pri izvajanju investicijskih
del in najemanju posojil ali kreditov; pri pri-
dobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepre-
mičnin ali drugih sredstev; pri dajanju poso-
jil ali poroštev ter pri določanju splošnih po-
gojev poslovanja; zastopnik Kotar Franc,
Gabrovka, Gabrovka 60, imenovan 13. 6.
1998, kot vodja proizvodnje zastopa po-
družnico z omejitvami: pri izvajanju investi-
cijskih del in najemanju posojil ali kreditov;
pri pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi ne-
premičnin ali drugih sredstev; pri dajanju
posojil ali poroštev ter pri določanju splo-
šnih pogojev poslovanja; zastopnik Zahrast-
nik Janez, Radeče, Počakovo 6, imenovan
13. 6. 1998, kot vodja priprave dela zasto-
pa podružnico z omejitvami; pri izvajanju
investicijskih del in najemanju posojil ali kre-
ditov; pri pridobivanju, odtujitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin ali drugih sredstev; pri da-
janju posojil ali poroštev ter pri določanju
splošnih pogojev poslovanja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1998: 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 158 Proizvodnja drugih
živil; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 159 Proizvodnja pi-
jač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 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 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; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
samostojni podjetnik opravljati revizijske de-
javnosti.

Rg-211432
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00425 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR –
KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ,
z.o.o., sedež: Kolodvorska 39, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 2/00004/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5146887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bahor Polonca, Črnomelj, Dobliče
32, razrešena 23. 10. 1998 kot v.d. direk-
torice in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-212029
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00397 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa KROJAŠKO POD-
JETJE TREBNJE d.o.o., sedež: Gubčeve
brigade 28, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5015758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Erpe Marjan, razrešen 14. 10. 1998;
direktor Gavrič Zvonko, Novo mesto, Koše-
nice 78, imenovan 14. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-212260
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00463 z dne 7. 12.
1998 pri subjektu vpisa TOM – PLASTIKA,
tovarna plastične opreme, d.o.o., sedež:
Cesta na Gradec 5, 8233 Mirna, pod
vložno št. 1/03650/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in

skrajšane firme, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5841283
Firma: TOMPLAST, predelava termo-

plastov, d.o.o.
Skrajšana firma: TOMPLAST, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:

24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 24170 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 24700 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 25110 Proizvodnja plaš-
čev in zračnic za vozila; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 37200 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 55301 De-

javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Pri dejavnosti pod širfo G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.600 družba ne sme opravljati
poizvedovalne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 11. 1998.

Sprememba firme iz: TOM – PLASTIKA
tovarna plastične opreme, d.o.o. v:
TOMPLAST, predelava termoplastov,
d.o.o., vpisana v sodni register s sklepom
Srg 463/98, z dne 7. 12. 1998.

Rg-212262
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00458 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/04065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358120
Firma: TITRA, Tisk in trgovina, d.o.o.,

Novo mesto
Skrajšana firma: TITRA, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Šentjernej-

ska cesta 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vesel Anton, Novo mesto,

Šentjernejska cesta 15, vstop 9. 10. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vesel Anton, imenovan 9. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
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; 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; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6110 Pomorski promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 9. 10. 1998.

Rg-212634
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00486 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa FERROČRTALIČ,
uvoz-izvoz, d.o.o., Sela 47, Dolenjske To-
plice, sedež: Sela 47, 8350 Dolenjske
Toplice, pod vložno št. 1/02921/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5712459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Črtalič Slavojka, Novo mesto, Pa-
deršičeva 36a, imenovana 3. 12. 1998, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, razen, da lahko razpolaga z ne-
premičninami le v soglasju z ustanoviteljem.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4534 Druge inštala-
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cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 12. 1998.

Rg-212635
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00454 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa AMECO, Trgovina
in zastopstvo Žužemberk d.o.o., sedež:
Baragova cesta 14, 8360 Žužemberk,
pod vložno št. 1/03990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo družbene pogodbe, spremem-
bo zastopnika in pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5513316
Ustanoviteljica: Černač Brezovar Tomaž,

izstop 19. 11. 1998; Brezovar Černač Ma-
ja, Žužemberk, Baragova cesta 14, vstop
13. 6. 1991, vložek 1,516.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černač Brezovar Tomaž, razrešen
19. 11. 1998; družbenica Brezovar Čer-
nač Maja, razrešena 19. 11. 1998 kot na-
mestnica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 9. 11. 1998.

Rg-212637
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00483 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa TRADETOUR, tr-
govina in turizem Novo mesto d.o.o., se-
dež: Tavčarjeva 2, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5343089
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1998:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z le-

som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Rg-212638
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00481 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala z vložki in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Vpiše se sklep skupščine z dne 7. 12.

1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1.481,540.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 7. 12.1998.

Rg-212640
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00438 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
TEKSTILNE USMERITVE METLIKA p.o.,
sedež: Tovarniška 2, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/00668/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnika, skrajšano firmo in ustano-
vitelja, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5043972
Firma: TEKSTILNA ŠOLA METLIKA
Skrajšana firma: TŠ METLIKA
Sedež: 8330 Metlika, Partizanski trg 4
Ustanovitelja: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 11.
1994, odgovornost: ne odgovarja; Občina
Metlika, Metlika, Mestni trg 24, vstop
21. 11. 1994, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kusić Branislava, razrešena 3. 7.
1997; ravnateljica Klarić Branka, Suhor pri
Metliki, Brezovica 10, imenovana 10. 7.
1997, zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkkov; 5551 Storitve
menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 8021 Srednješolsko splošno izobra-
ževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 8030 Višješolsko
in visokošolsko izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda TEKSTILNA
ŠOLA METLIKA, ki sta jo podpisali Republi-
ka Slovenija dne 6. 10. 1994 in Občina
Metlika dne 25. 10. 1994.

Sprememba statuta z dne 21. 11. 1994.
Sprememba firme iz: SREDNJA ŠOLA

TEKSTILNE USMERITVE METLIKA, p.o., v:

TEKSTILNA ŠOLA METLIKA, vpisana v sod-
ni register s sklepom Srg 438/98 z dne
9. 12. 1998.

Rg-212642
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00462 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa EKI, proizvodnja
elektromehanskih komponent, d.o.o.,
Črnomelj, sedež: Majer 27, 8340 Črno-
melj, pod vložno št. 1/01903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5528127
Ustanovitelj: METALFLEX, Družba za

proizvodnjo industrijske opreme d.o.o., iz-
stop 26. 11. 1998; EKIN, proizvodnja, tr-
govina, d.o.o., Črnomelj, Majer 27, vstop
26. 11. 1998, vložek 17,723.963 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-212644
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00475 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa REA – ING., grad-
beno in trgovsko podjetje Novo mesto,
d.o.o., sedež: K Roku 88, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02175/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, izključitev družbenika na
podlagi sodne odločbe, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5597510
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pfannhausser Josef, izstop

3. 12. 1998; Resman Andrej, Novo mesto,
Maistrova 13, vstop 2. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-206144
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00226 z dne 19. 5.
1998 pri subjektu vpisa ISOMAT, inženi-
ring, proizvodnja, trgovina d.o.o., sedež:
Celovška 3, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/05373/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev, dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5608490
Osnovni kapital: 14,414.314,80 SIT
Ustanovitelja: Pregel Darko, Ravne na

Koroškem, Dobja vas 75, vstop 15. 3.
1992, vložek 1,441.431,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mikl Josef, Salzburg,
Avstrija, Erzherzog-Eugen Str. 21, vstop
15. 3. 1992, vložek 12,972.883,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proiizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 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; 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.; 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; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 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; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“pri prometu s farmacevtskimi izdelki”; pri
dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.”, družba opravlja vse razen “z orožjem
in strelivom”; pri dejavnosti, pod šifro 74.12
“računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “revizijske dejavnosti”.

Sprememba družbene pogodbe, spreje-
ta na skupščini družbe dne 29. 1. 1997.

Osnovni kapital se z vložki poveča za
12,505.314,80 SIT na 14,414.314,80 SIT.

Rg-206232
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00370 z dne 22. 6.

1998 pri subjektu vpisa PLASTO-PAK, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o., sedež: Mariborska cesta 92,
2370 Dravograd, pod vložno št.
1/04830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasi-
fikcijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5565871
Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1998:

15830 Proizvodnja sladkorja; 15840 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860
Predelava čaja in kave; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 21230 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Iz-
dajanje revij in periodike; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 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; 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; 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; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 65210
Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74810 Foto-
grafska dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe,
sprejet dne 9. 9. 1997.

Rg-206819
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00082 z dne 2. 7.
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1998 pri subjektu vpisa HYOS MUTA, pod-
jetje za hidravliko in pnevmatiko d.d.,
sedež: Koroška cesta 57, 2366 Muta,
pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5071402
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Golež Janez, razrešen 10. 2. 1998;
direktor Fras Franc, Radlje ob Dravi, Voran-
čeva ulica 27, imenovan 11. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-206820
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00341 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa HYPOS MUTA,
podjetje za hidravliko in pnevmatiko
d.d., sedež: Koroška cesta 57, 2366 Mu-
ta, pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5071402
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sovič Darko, razrešen 1. 3. 1997;
direktor Vitrih Hubert, razrešen 8. 7. 1997
kot namestnik direktorja; direktor Golež Ja-
nez, Maribor, Na Poljanah 7, imenovan 8. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-210539
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00470 z dne 13. 10.
1998 pri subjektu vpisa PARTNER
TRGOVINA, proizvodno in trgovsko pod-
jetje d.o.o., sedež: Mariborska 4, 2360
Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/04146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5502381
Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1998:

51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 26. 11. 1997.

Rg-11844
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00413 z dne 3. 11.
1998 pri subjektu vpisa HYPOS MUTA,
podjetje za hidravliko in pnevmatiko
d.d., sedež: Koroška cesta 57, 2366 Mu-
ta, pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5071402
Člani nadzornega sveta: Šrajner Andrej

in Rešek Rajko, vstopila 1. 3. 1997; Štor
Božo, izstop 27. 8. 1998 ter Gerhold Aloj-
zija in Helbl Danilo, vstopila 1. 3. 1997 ter
Sterdin Hrabro, vstop 27. 8. 1998.

Rg-212253
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00229 z dne 4. 12.
1998 pod št. vložka 1/09609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1305875

Firma: T.K.RAVNE, trgovina, prevozi,
servis d.o.o.

Skrajšana firma: T.K.RAVNE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ko-

roška cesta 14
Osnovni kapital: 2.046.930 SIT
Ustanovitelj: TRANSKOR d.o.o., Ravne

na Koroškem, Koroška cesta 14, vstop
29. 4. 1998, vložek 2,046.930 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rudel Franc, Ravne na Koroškem,
Kotlje 4c, imenovan 29. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
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 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60100 Železniški promet;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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prometu; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 524.488 “trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.”, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod ši-
fro 51.180 “posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.”, družba
opravlja vse, razen “posredništva za proda-
jo farmacevtskih izdelkov”.

Rg-212941
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00443 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/09611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338153
Firma: GNT, generacije novih teleko-

munikacijskih tehnologij d.o.o.
Skrajšana firma: GNT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Kotlje 171
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Štern Bojanka, Ravne na

Koroškem, Kotlje 171, vstop 6. 11. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štern Ivan, Ravne na Koroškem, Kot-
lje 171, imenovan 6. 11. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 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; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-212942
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00285 z dne 3. 12.
1998 pod št. vložka 1/09608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317555
Firma: MUGURA MUTA, podjetje za

proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Skrajšana firma: MUGURA MUTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2366 Muta, Koroška cesta 51
Osnovni kapital: 14,000.000 SIT

Ustanovitelja: Gustav Magenwirth GMBH
& CO., Bad Urach, Stuttgarter Strasse 48,
vstop 15. 7. 1998, vložek 8,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tovarna Mu-
ta-Kmetijska mehanizacija d.o.o., Muta, Ko-
roška cesta 51, vstop 15. 7. 1998, vložek
5,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krištof Drago, Mežica, Stržovo 77,
imenovan 15. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Melcher Wolfgang Ju-
lius, Bad Urach, Gustav Magenwirth-Weg
4, imenovan 15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35410 Proizvodnja motornih koles; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki.

Rg-212947
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00223 z dne 17. 12.
1998 pri subjektu vpisa TRGOSIN, podjet-
je za ustanavljanje, upravljanje in financi-
ranje d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/05643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5613965
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1998:

51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-

nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.”, družba opravlja vse, razen “z
orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod ši-
fro 74.120 “računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”,
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti; pri dejavnosti pod šifro 74.140 “pod-
jetniško in poslovno svetovanje”, družba
opravlja vse, razen “arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 2. 7. 1997 in dne 10. 12. 1998.

Rg-213016
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00119 z dne 22. 12.
1998 pri subjektu vpisa TROŠPORT EX-
CLUSIVE, proizvodnja in storitve d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 51, 2366 Muta,
pod vložno št. 1/09472/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5920477
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Sp. Vi-

žinga
Sprememba družbene pogodbe spreje-

ta na skupščini družbe dne 13. 3. 1998.

Rg-213017
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00244 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa ORODJA ERHART,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, teh-
nične, razvojne, komercialne in finanč-
ne storitve d.o.o., sedež: Gortina 9, 2366
Muta, pod vložno št. 1/07937/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761271
Ustanovitelja: Erhart Vladimir, izstop

9. 9. 1997; Erhart Marija in Erhart Uroš,
oba Muta, Gortina 9, vstopila 9. 9. 1997,
vložila po 759.454,25 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Erhart Vladimir, razrešen 9. 9. 1997;
direktorica Erhart Marija, imenovana 21. 5.
1998; direktor Erhart Uroš, imenovan
21. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 27210
Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 27330 Hladno profi-
liranje; 27510 Litje železa; 27520 Litje je-
kla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
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Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 29720 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36610 Proizvodnja bižuterije; 37100 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-

daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 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; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
“posredništva za prodajo farmacevtskih iz-
delkov”.

Vpiše se družbena pogodba z dne 21. 5.
1998, ki v celoti nadomesti akt o ustanovitvi
družbe z dne 15. 4. 1994.

Rg-213018
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00480 z dne 23. 12.
1998 pri subjektu vpisa ODZIV, trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.,
sedež: Na produ 45a, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/04320/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5528089
Ustanovitelj: Pungartnik Igor, Prevalje,

Na produ 45a, vstop 12. 7. 1991, vložek
1,809.437 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kajnih Branko, izstop 11. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12.1998:
64200 Telekomunikacije.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
11. 12. 1998, ki v celoti nadomesti družbe-
no pogodbo z dne 27. 6. 1994.

Rg-300149
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00498 z dne 7. 1.
1999 pri subjektu vpisa DEVŽEJ, plesna
šola d.o.o., sedež: Šolska ulica 48, 2382
Mislinja, pod vložno št. 1/09027/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5822165
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. l999:

20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 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.; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” vse razen “posredništva za
prodajo farmacevtskih izdelkov”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 29. 12. 1997.

Rg-300151
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00021 z dne 6. 1.
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1999 pri subjektu vpisa ALTERTRADE,
podjetje za uvoz in izvoz, d.o.o., sedež:
Prisoje 75, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/03882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5491720
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ja-

vornik 55
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:

51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 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;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 12. 3. 1998.

Rg-300152
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00074 z dne 6. 1.
1999 pri subjektu vpisa WIKINS, podjetje
za poslovno posredovanje, trgovino in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Šentlenart 8,
2382 Mislinja, pod vložno št.
1/03757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474906
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1998:

26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 40101 Proizvodnja elektri-
ke v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE
in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
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; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 3. 2. 1998.

Rg-300155
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00377 z dne 28. 12.
1998 pod št. vložka 1/09614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323687
Firma: PREVENT LAMITEX, kaširanje

tekstilij d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT LAMITEX

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

govornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Kidri-

čeva 6
Osnovni kapital: 142,500.000 SIT
Ustanovitelji: PREVENT, avtomobilske

sedežne prevleke, delovna oblačila in roka-
vice d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6, vs-
top 15. 9. 1998, vložek 49,875.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MICHEL THI-
ERRY SA, 09600 Laroque d’Olmes, Fran-
cija, Rue Denis Papin, vstop 15. 9. 1998,
vložek 48,450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TEKSTILNA TOVARNA OKRO-
GLICA d.d., Volčja Draga, Dombrava 1, vs-
top 15. 9. 1998, vložek 7,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ŠEPIČ, pro-
izvodnja in trgovina d.o.o., Gradišče 51,
Obrov, vstop 15. 9. 1998, vložek
7,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; PREVENT-HALOG, avtokonfekcija
d.o.o., Lenart v Slovenskih Goricah, Kidri-
čeva 14, vstop 15. 9. 1998, vložek
29,925.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primožič Tomaž, Slovenj Gradec,
Pod gradom 6, imenovan 15. 9. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1998:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18300 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava us-
nja; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63120 Skladiščenje; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava po-
datkov; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti.”

Rg-300750
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00466 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa PECA, gostinsko
podjetje d.o.o., sedež: Trg svobode 11,
2392 Mežica, pod vložno št. 1/00222/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000653
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rastočnik Olga, razrešena 31. 10.
1998 kot začasna direktorica; direktorica
Simon-Šakotić Viktorija, Ravne na Ko-
roškem, Ob Meži 4, imenovana 1. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300751
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00417 z dne 19. 1.
1999 pri subjektu vpisa NAMA VELE-
BLAGOVNICA SLOVENJ GRADEC, trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: Podgorska 1,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev prevzete družbe NAMA
Slovenj Gradec d.o.o. k prevzemni družbi
NAMA d.d. Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5524784
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 9.

1998 o pripojitvi k prevzemni družbi NAMA
trgovsko podjetje d.d., Ljubljana na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 1. 10. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300752
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00416 z dne 19. 1.
1999 pri subjektu vpisa NAMA VELE-
BLAGOVNICA RAVNE NA KOROŠKEM, tr-
govsko podjetje d.o.o., sedež: Prežihova
5, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/04292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev prevzete družbe
NAMA Ravne na Koroškem d.o.o., k prev-
zemni družbi NAMA d.d. Ljubljana, s temile
podatki:

Matična št.: 5524792
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 9.

1998 o pripojitvi k prevzemni družbi NAMA
trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 1. 10. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300788
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 97/00416 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa VZGOJNO-
VARSTVENI ZAVOD RAVNE NA KO-
ROŠKEM p.o., sedež: Čečovje 7a, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/00619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena, ustanoviteljev,
dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5050634
Firma: JAVNI VZGOJNOVARSTVENI

ZAVOD RAVNA NA KOROŠKEM
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Ustanovitelji: Občina Ravne na Ko-
roškem, izstop 20. 11. 1996; Občina Rav-
ne-Prevalje, Ravne na Koroškem, Čečovje
12a, vstop 20. 11. 1996, Občina Mežica,
Mežica, Trg svobode 1, vstop 22. 1. 1997,
Občina Črna na Koroškem, Črna na Ko-
roškem, Center 101, vstop 17. 12. 1996,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” razen “revizijske de-
javnosti”.

Rg-300789
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00118 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
SLOVENJ GRADEC p.o., sedež: Glavni
trg 40, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/00200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena, ustanovi-
teljev, dejavnosti ter uskladitev z ZOFVI in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5087627
Firma: GLASBENA ŠOLA SLOVENJ

GRADEC
Ustanovitelja: Skupščina občine Slovenj

Gradec, izstop 3. 4. 1997; Mestna občina
Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, vstop 3. 4. 1997; Občina Mislinja,
Mislinja, Šolska cesta 34, vstop 3. 4. 1997,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi zavod upravlja.

Rg-300790
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00424 z dne 19. 1.
1999 pri subjektu vpisa OKULISTIKA, pod-
jetje za storitve in trgovino z očesnimi,
stomatološkimi in ortopedskimi pripo-
močki d.o.o., sedež: Meškova 12, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/08650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, poslovnega deleža, ak-
ta o ustanovitvi ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5785588
Firma: PUŠNIK-NOVLJAN, okulistika,

optika, zobozdravstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PUŠNIK-NOVLJAN

d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pušnik Dušan, Slovenj Gra-

dec, Meškova 12, vstop 20. 6. 1993, vlo-

žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 85130 Zobozdravstvena dejavnost;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 1. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 14. 10. 1998.

Na podlagi sklepa družbenika z dne
14. 10. 1998 se osnovni kapital iz sredstev
družbe poveča za 1,395.754,60 SIT na
3,000.000 SIT.

Rg-301394
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00034 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa LEASING LAM-
PRET, trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Šmartno 36, 2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, pod vložno št. 1/02524/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5391636
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Fran-

cetova cesta 23
Sprememba družbene pogodbe spreje-

ta na skupščini družbe dne 14. 1. 1999.

Rg-301396
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00135 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa M-G, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Obrtna ulica 4, 2366 Muta, pod
vložno št. 1/02845/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5413672
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:

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;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 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.; 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; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 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; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za pro-
dajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” ra-
zen “z orožjem in strelivom”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 17. 3. 1998.

Rg-301403
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00068 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa GILDA, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., sedež: Senčna vas 14, 2392 Me-
žica, pod vložno št. 1/07550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5737516
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:

158110 Dejavnost pekarn; 15850 Proizvod-
nja testenin; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač; 15960 Proizvodnja piva; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

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;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” razen “posredništvo
za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140
“Podjetniško in poslovno svetovanje” ra-
zen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 30. 1. 1998.

Rg-301772
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00028 z dne 9. 2.
1999 pri subjektu vpisa NTU, tovarna gu-
mirane žime in penastih mas d.d., se-
dež: Meškova ulica 2, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/01275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5035058000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zbičajnik Anton, razrešen 7. 1. 1999;
direktor Švab Andrej, Slovenj Gradec, Tom-
šičeva 30, imenovan 8. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev in posamično.
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