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Sodni register

CELJE

Rg-300001
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04530 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AGRINA INFORMATIKA,
podjetje za računalniški inženiring, del-
niška družba, Žalec, sedež: Novo Celje
9, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnih deležev, spremem-
bo pri zastopnikih, spremembo dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, in z zakonom o gospodarskih druž-
bah, preoblikovanje iz d.d. v d.o.o. ter čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5583233
Firma: AGRINA INFORMATIKA d.o.o.,

računalniški inženiring, Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelji: KIVI; podjetje za računal-

niški inženiring d.o.o., Slovenj Gradec, iz-
stop 15. 12. 1994; Krajnc Matjaž, Tabor,
Pondor 19a, vložek 414.904 SIT, Vodovnik
Roman, Žalec, Vrbje 75b, vložek 424.624
SIT, Jarnovič Franci, Braslovče, Parižlje
64d, vložek 414.341 SIT, Gril Breda, Pe-
trovče, Arja vas 6b, vložek 414.341 SIT,
Šabjan Drago, Vojnik, Žlavsova 10, vložek
437.015 SIT, Mirnik Barbara, Petrovče, Ar-
ja vas 27, vložek 398.990 SIT, Oprešnik
Marija, Šempeter, Šempeter 69g, vložek
449.406 SIT, Svet Zinka, Prebold, Kaplja
vas 25, vložek 400.733 SIT, Tušek Boži-
dar, Štore, Kovinarska 22, vložek 94.674
SIT, Rezar Franc, Prebold, Dolenja vas 60a,
vložek 353.841 SIT, MOZAIK d.o.o., Pe-
trovče, Petrovče 231, vložek 326.253 SIT,
EUROCOM Računalniški inženiring d.o.o.,
Petrovče, Levec 56, vložek 16.313 SIT,
Mljač Adolf, Celje, Ul. Ivanke Uranjekove 3,
vložek 78.722 SIT, Grobelnik Jožica, Pe-
trovče, Dobriša vas 57d, vložek 16.313 SIT,
Hauptman Katarina, Žalec, Gotovlje 62a,
vložek 40.781 SIT, Lesjak Filip, Braslovče,
Preserje 33, vložek 48.938 SIT, vstopili
19. 7. 1991 ter Bučar Alenka, Prebold, Lat-
kova vas 107, vložek 44.044 SIT, Skok
Slavko, Vransko, Vransko 202, vstopila

15. 12. 1994, vložek 44.044 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodovnik Roman, razrešen 15. 12.
1994 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rezar Franc,
Mljač Adolf in Šabjan Drago, vsi vstopili
15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje.

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

Ustanovitev delniške družbe je vpisana v
sodni register s sklepom Srg 938/91 z dne
8. 4. 1992.

Preoblikovanje iz delniške družbe v druž-
bo z omejeno odgovornostjo in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah je vpisa-
na v sodni register s sklepom sodišča Srg
4530/94 z dne 29. 10. 1998.

Rg-300005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00802 z dne 9. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06857/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318039
Firma: STROJING CO., inženiring, za-

stopstvo, trženje, tehnično svetovanje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Černak Feliks, Celje, Ste-

genškova ulica 7, vstop 31. 8. 1998, vlo-

žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černak Feliks, imenovan 31. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1998:
2751 Litje železa; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7411
Pravno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.11 družba
opravlja samo dejavnost sodnih cenilcev,
izvedencev; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
družba opravlja vse, razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-300007
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00329 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SINANI, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Cesta v Trnovlje 10, sedež:
Cesta v Trnovlje 10, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04891/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža ter dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5704553
Firma: NARAVA COMMERCE, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: NARAVA COMMERCE,
d.o.o.

Sedež: 3000 Teharje, Teharje 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sinani Mesut, Celje, Linhar-

tova 20, vstop 22. 10. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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, mlečenimi 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; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 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; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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.

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 zastav-
ljalnic.

Rg-300010
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01412 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GLINK K & M, proizvodnja
pohištva, d.o.o., sedež: Lesarska 10,
3331 Nazarje, pod vložno št.
1/06478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in statusne spre-
membe družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5817714
Ustanovitelj: K & M MOBEL AKTIEN-

GESELLSCHAFT, Kirchlengern 3, Hamer-
kampstrasse 11, vstop 21. 12. 1995, vlo-
žek 975.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-300011
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01419 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HRIB, Kmetijsko proizvod-
no podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini, se-
dež: Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Plani-
ni, pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo zastopnikov in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5510201
Ustanovitelj: Janša Milan, izstop 11. 12.

1997; Janša Aleksander, Dobje pri Planini,
Večje Brdo 8, vstop 11. 12. 1997, vložek
18,606.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Janša Milan, razrešen 11. 12. 1997;
direktor Janša Aleksander, imenovan
11. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Janša Antonija, Dobje pri
Planini, Večje Brdo 8, imenovana 11. 12.
1997.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 11. 12. 1997.

Rg-300014
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00870 z dne 23. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06861/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornsotjo s temile podatki:

Matična št.: 1199447
Firma: VNG KRAJNC, visoke in nizke

gradnje, d.o.o.
Skrajšana firma: VNG KRAJNC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  3310  Žalec,  Ul.  Savinjske

čete 8
Osnovni kapital: 1,522.551 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Igor, Žalec, Ulica Sa-

vinjske čete 8, vstop 21. 10. 1996, vložek
1,522.551 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Igor, imenovan 21. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpsiana dne 23. 10. 1998:
1010 Pridobivanje črnega premoga; 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
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1030 Pridobivanje šote; 1120 Storitve v
zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina, brez iskanja nahajališč; 1310 Prido-
bivanje železove rude; 1320 Pridobivanje
rud neželeznih kovin, razen uranove in tori-
jeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 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; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 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;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport.

Rg-300015
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01076 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SAVINJSKI MAGAZIN
TRADE, trgovska družba, trgovina na de-
belo d.o.o., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5625904
Ustanovitelji: Gostinčar Franc, Šanca

Ferdo, Ograjšek Izidor, Jelen Marta, Čret-
nik Nataša, Pesjak Breda, Gostinčar Marta,
Kundih Marjana, Venek Marija, Kuder Oto,
Aristovnik Majda, Antologa Marjan, Krenker
Irena, Irman Pavla, Gaberšek Stanka, Fale
Janja, Hribernik Darinka, Tavčar Breda,
Dobnik Marjana, Mihevc Anica, Urankar Ma-
rija, Bornšek Boris, Čulk Martin, Pušnik Bo-
jan, Strgar Anton, Šlogar Josip, Narberger
Dani, Leskovšek Milan, Pfeifer Boris, Viher
Tomi, Centrih Janja, Delakorda Jože, Gro-
belnik Janko, Pižorn Helena, Kristan Marje-
ta, Žagar Cirila, Povše Sonja, Kump Mira,
Dobrišek Igor in Rančigaj Sandi, vsi izstopili
19. 5. 1997; Bergant Pavel, Tabor, Tabor
20, vložek 230.814 SIT, Drča Zvonka, Ta-
bor, Kapla 36, vložek 142.653 SIT, Čeho-
vin Slavica, Žalec, Heroja Staneta 5, vložek
149.990 SIT, Pernovšek Cvetka, Žalec, Vel.
Pirešica n.h., vložek 376.498 SIT, Čema-
žar Robert, Žalec, Kidričeva 3, vložek
1,800.543 SIT, Cokan-Rojnik Anica, Griže,
Migojnice 69, vložek 1,261.047 SIT, Kol-
manič Nika, Griže, Migojnice 88, vložek
873.359 SIT, vstopili 25. 6. 1992, PEKAR-
SKA DRUŽBA SAVINJSKI MAGAZIN
TRADE, TRGOVINA NA DEBELO, d.o.o.,
Žalec, Šlandrov trg 35, vstopila 24. 7.
1995, vložek 191.191 SIT, PEKARSKA
DRUŽBA SAVINJSKI KRUHEK, d.o.o., Ža-
lec, Šlandrov trg 35, vstopila 29. 5. 1997,
vložek 1,153.837 SIT, odgovornsot: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 9. 1997.

Rg-300016
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01476 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PEKARSKA DRUŽBA SA-
VINJSKI KRUHEK d.o.o., Žalec, sedež:
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/04609/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnih deležev ter spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5676878
Ustanovitelj: Delak-Lovec Mateja, izstop

31. 5. 1995; Dobnik Izidor, izstop 10. 5.
1995; TRGOVSKA DRUŽBA SAVINJSKI
MAGAZIN TRADE, d.o.o., Žalec, Šlandrov
trg 35, vstop 10. 5. 1995, vložek 702.448
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300017
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01487 z dne 20. 10. 1998 pri

subjektu vpisa PEKARSKA DRUŽBA SA-
VINJSKI KRUHEK d.o.o., Žalec, sedež:
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/04609/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnih deležev, spremem-
bo poslovnih deležev, zastopnikov, članov
nadzornega sveta, družbene pogodbe, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5676878
Ustanovitelja: Gorišek Roman, izstop

9. 5. 1996; Sirše Matjaž, izstop 16. 12.
1996; TRGOVSKA DRUŽBA SAVINJSKI
MAGAZIN TRADE, d.o.o., Žalec, izstop
9. 5. 1996; Čemažar Robert, Žalec, Kidri-
čeva 3, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,517.966 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rojnik-Cokan Anica, Griže, Migojnice 69,
vstop 16. 12. 1992, vložek 1,106.240 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Čemažar Robert, razrešen 14. 6.
1996 in imenovan za predsednika uprave,
ki zastopa družbo skupaj s članico uprave;
direktorica Rojnik-Cokan Anica, razrešena
14. 6. 1996 in imenovana za članico upra-
ve, ki zastopa družbo skupaj s predsedni-
kom uprave.

Člani nadzornega sveta: Čemažar Ro-
bert in Ranzinger Marko, izstop 14. 6. 1996
ter Antloga Marjan in Čehovin Slavica, vstop
14. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1998:
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 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.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-
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ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 6. 1996.

Rg-300018
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00315 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SM Savinjska trgovska
družba, d.d., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5113733
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Sprememba statuta z dne 15. 4. 1996.

Rg-300021
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04348 z dne 1. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PEKARSKA DRUŽBA SA-
VINJSKI KRUHEK d.o.o., Žalec, sedež:
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/04609/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5676878
Člani nadzornega sveta: Čemažar Ro-

bert, Ranzinger Marko in Kolmančič Nika,
vstopili 18. 5. 1994.

Rg-300022
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00652 z dne 29. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temilepodatki:

Matična št.: 1316664
Firma: ZHANG d.o.o., podjetje za tr-

govino in storitve, uvoz-izvoz, Velenje
Skrajšana firma: ZHANG d.o.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Paka 57
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Turnšek Danica, Velenje,

Paka pri Velenju 57, vstop 22. 6. 1998,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zhang Guoli, Kitajska, vstop 22. 6.
1998, vložek 1,260.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zhang Guoli, imenovan 22. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Turnšek Danica, imenovana 22. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-

la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-

tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov.

Rg-300024
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00627 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BIV, Pečovje, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Zvodno
b.š., sedež: Zvodno b.š., 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02209/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, zastop-
nika ter spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5422922
Ustanovitelj: Jazbinšek Ivanka, izstop

2. 8. 1996; Čanžek Vincenc, Štore, Pečov-
je 21a, vstop 31. 7. 1990, vložek
2,482.260 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbinšek Ivanka, razrešena 2. 8.
1996.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 6. 1998.

Rg-300028
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00435 z dne 2. 10. 1998 pod
št. vložka 1/01288/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5025524009
Firma: KOVINTRADE, Zunanja trgovi-

na d.d., Celje, Predstavništvo v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov

Babnik 10
Ustanovitelj: KOVINTRADE, Zunanja tr-

govina d.d., Celje, Mariborska 7, vstop
28. 11. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štumberger Jože, Ljubljana, Ul. bra-
tov Babnik 85, imenovan 28. 11. 1995,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1998:
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;
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; 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;
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; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-300029
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00806 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, se-
dež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta ter
pooblastilo upravi za povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5025923
Sprememba statuta z dne 30. 7. 1998.
Vpiše se pooblastilo upravi dano v 4.20

členu spremembe statuta z dne 30. 7.
1998, da se osnovni kapital poveča za
351,530.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).

Rg-300030
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00490 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo teksti-
lij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5037468
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Pušnik Gorazd, razrešen
14. 3. 1997; generalni direktor Žohar Vin-
ko, Žalec, Savinjska c. 52, imenovan 14. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300034
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00577 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, se-
dež: Čopova 24, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, dejavnosti
ter članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5533473
Člani nadzornega sveta: Borštner Bojan,

izstop 8. 7. 1996 ter Potočnik Simona, vs-
top 8. 7. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 10. 1998:
85322 Dejavnost invalidskih organizacij.

Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba statuta z dne 8. 7. 1996.

Rg-300035
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/04347 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa SAVINJSKI MAGAZIN TRADE, Trgov-
ska družba, trgovina na debelo d.o.o., Ža-
lec, sedež: Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/03614/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, deležev, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5625904
Osnovni kaptial: 8,131.320 SIT
Ustanovitelji: Korošec Danica, izstop

19. 4. 1994, Aubreht Greta, Žalec, Pireši-
ca 4, vložek 27.964 SIT, TRGOVSKA
DRUŽBA SAVINJSKI MAGAZIN d.o.o., Ža-
lec, Šlandrov trg 35, vložek 387.035 SIT,
Aristovnik Majda, Šmartno ob Paki, Rečica
3, vložek 67.438 SIT, Vrhovnik Zinka, Ža-
lec, Galicija 38a, vložek 200.676 SIT, Je-
zernik Ivan, Prebold, Gornja vas 30a, vlo-
žek 103.929 SIT, Bergant Pavel, Tabor,
Tabor 20, vložek 152. 838 SIT, Grenko
Martina, Prebold, Matke 84, vložek 31.459
SIT, Antologa Marjan, Polzela, Breg 99, vlo-
žek 113.585 SIT, Krenker Irena, Polzela,
Breg 90a, vložek 30.958 SIT, Irman Pavla,
Braslovče, Parižlje 71b, vložek 30.958 SIT,
Drča Zvonka, Tabor, Kapla 36, vložek
64.677 SIT, Urankar Marija, Tabor, Oj-
striška vas 36, vložek 64.677 SIT, Gorišek
Roman, Braslovče, Glinje 4, vložek
237.166 SIT, Šlogar Josip, Žalec, Vrbje
100, vložek 25.869 SIT, Lah Anica, Žalec,
Heroja Staneta 5, vložek 134.998 SIT, Ko-
lar Karli, Žalec, Tomšičeva 1a, vložek
142.670 SIT, Delak-Lovec Mateja, Žalec,
Tomšičeva 1a, vložek 233.515 SIT, Per-
novšek Cvetka, Žalec, Vel. Pirešica n.h.,
vložek 259.049 SIT, Rednak Mira, Žalec,
Ložnica n.h., vložek 149.597 SIT, Lobnikar
Karli, Žalec, Galicija 30, vložek 187.514
SIT, Čamažar Robert, Žalec, Kidričeva 3,
vložek 1,495.951 SIT, Cokan-Rojnik Ani-
ca, Griže, Migojnice 69, vložek 1,017.976
SIT, Delakorda Jože, Petrovče, Arja vas
68a, vložek 1,017.976 SIT, Kolmanič Ni-
ka, Griže, Migojnice 88, vložek 736.335
SIT, Ranzinger Marko, Žalec, Petrovče 83b,
vložek 244.340 SIT, Brglez Emilija, Pre-
bold, Latkova vas 5, vložek 56.826 SIT,
Kupec Nuša, Prebold, Gornja vas, vložek
39.822 SIT, vstopili 25. 6. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Čemažar Ro-
bert, Rojnik-Cokan Anica in Gorišek Roman,
vstopili 18. 4. 1994.

Rg-300037
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00841 z dne 6. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo teksti-
lij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta, dejavnosti ter spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:



Stran 3198 / Št. 47 / 16. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5037468
Člani nadzornega sveta: Dežnikar Janez,

izstop 27. 6. 1997 ter Pušnik Drago, vstop
27. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Sprememba statuta z dne 27. 6. 1997.

Rg-300038
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00178 z dne 8. 10. 1998 pri
subjektu vpisa NPC, uvoz in izvoz d.o.o.,
Vojkova 15, Celje, sedež: Vojkova 15,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04458/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo dejavnosti, zastopnikov, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655030
Firma: EUROTOURS PROMET d.o.o.,

Kidričeva 26, Celje
Skrajšana firma: EUROTOURS d.o.o.,

Celje
Sedež: 3000 Celje, Kidričeva 26
Osnovni kapital: 2,298.000 SIT
Ustanovitelja: Pezerovič Nasko, izstop

28. 2. 1995; Jurak Jože, Celje, Vojkova
16, vstop 28. 2. 1995, vložek 1,493.700
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Berglez Ve-
sna, Šmarje pri Jelšah, Kolodvorska 33,
vstop 28. 2. 1995, vložek 804.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pezerovič Nasko, razrešen 28. 2.
1995; direktor Jurak Jože, imenovan 28. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 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; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 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; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

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

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1332/92 z dne 2. 9. 1992.

Rg-300041
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00218 z dne 8. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06856/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5938686
Firma: STUDIO ZA RAZVOJ DOMAČE

OBRTI IN OHRANJANJE KULTURNE DE-
DIŠČINE PERN

Skrajšana firma: STUDIO PERN
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Stritarjeva 5
Ustanovitelj: Komel Rok, Celje, Stritarje-

va 5, vstop 15. 3. 1996, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komel Rok, imenovan 15. 3. 1996,
zastopa zavod neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7481 Fotografska de-
javnost; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-300045
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01477 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SAVINJSKI MAGAZIN
TRADE, Trgovska družba, trgovina na de-
belo d.o.o., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti, zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo statuta in spremem-
bo članov nadzornega sveta s temilepodatki:

Matična št.: 5625904
Ustanovitelj: Sedminek Milena, izstop

16. 2. 1996; Zabukovnik Ivica, izstop 24. 7.
1995; Gorišek Roman, izstop 24. 4. 1996;
Delak-Lovec Mateja, izstop 24. 7. 1995;
Sirše Matjaž, izstop 16. 2. 1996; TRGOV-
SKA DRUŽBA SAVINJSKI MAGAZIN

TRADE, TRGOVINA NA DEBELO, d.o.o.,
Žalec, Šlandrov trg 35, vstop 24. 7. 1995,
vložek 527.622 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Delakorda Jože, razrešen 14. 6.
1996; predsednik uprave Čemažar Robert,
Gomilsko, Šmatevž 34, imenovan 14. 6.
1996, zastopa družbo skupaj s članom
uprave; članica uprave Rojnik-Cokan Anica,
Griže, Migojnice 69, imenovana 14. 6.
1996, zastopa družbo skupaj s predsedni-
kom uprave.

Člani nadzornega sveta: Čemažar Ro-
bert, Rojnik-Cokan Anica in Gorišek Roman,
izstopili 14. 6. 1996 ter Pernovšek Cvetka,
Bergant Pavel in Drča Zvonka, vstopili 14. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
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ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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.

Sprememba statuta z dne 14. 6. 1996.

Rg-300048
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00024 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa HOTELI KD, hotelirstvo in
gostinstvo, d.d., sedež: Celjska cesta 1,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/06773/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 1253247
Osnovni kapital: 246,928.000 SIT
Ustanovitelj: PM & A, Mednarodna trgovi-

na, d.o.o., Izstop 3. 4. 1998; PM & A, Med-
narodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Njegoše-
va 23, vstop 3. 4. 1998, vložek 245,428.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 3. 4.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 243,928.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 3. 4. 1998.

Rg-300049
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00208 z dne 29. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TOPLICE DOBRNA, Ter-
malno zdravilišče, d.d., sedež: Dobrna
51, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5053587
Člani nadzornega sveta: Čater Emil, Kra-

jnc Brigita, Smrečnik Ivan, Brumen Branko,
Strniša Vanja in Hribernik Vera, izstopili
12. 2. 1997; Flack Alojz, Jezovšek-Korent
Danica, Peče Ljubo in Šrot Bojan, vstopili
12. 2. 1997 ter Podgrajšek Marjan in Ple-
šnik Silvester, vstopila 10. 9. 1996.

Rg-300051
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00183 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
GRAND HOTEL d.o.o., hotelirstvo, Zdra-
viliški trg 11, Rogaška Slatina, sedež:
Zdraviliški teg 11, 3250 Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/05412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5743435
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

direktorica Kregar Brigita-Drofenik, raz-
rešena  31.  1.  1997;  direktor  Prah  Lud-
vik, Rogaška Slatina, Velike Rodne 5, ime-
novan 1. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-300053
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01003 z dne 22. 10. l998 pri
subjektu vpisa RAGRAF, grafični inženi-
ring d.o.o., sedež: Spodnja Rečica 78,
3270 Laško, pod vložno št. 1/04196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in spremembo poslovnega de-
leža, zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5655323
Ustanovitelj: Volf Slavko, izstop 8. 9.

1997; Zupan Janez, Radeče, Hotemež 22,
vstop 2. 4. 1992, vložek 1,734.365 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volf Slavko, razrešen 8. 9. 1997.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 8. 9. 1997.

Rg-300054
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01155 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PRIZMA, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitveni inženiring,
d.o.o., sedež: Špeglova 2, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00741/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295203
Sedež: 3320 Velenje, Koroška 61
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,

maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo 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;
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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.

Rg-300058
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00352 z dne 22. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06846/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1263145
Firma: CELJSKE MESNINE-STORITVE,

proizvodnja in zaposlovanje invalidov
d.o.o.

Skrajšana firma: CELJSKE
MESNINE-STORITVE d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Cesta v Trnov-
lje 17

Osnovni kapital: 1,761.400 SIT
Ustanovitelj: CELJSKE MESNINE, d.d.,

Celje, Cesta v Trnovlje 17, vstop 6. 4.
1998, vložek 1,761.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Svetek Tanja, Škofja vas, Žagarje-
va 3, imenovana 6. 4. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1998:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 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; 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; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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 izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9000
Storitve javne higiene; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-300062
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00753 z dne 29. 9. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJE TRGOVINA
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/04376/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika – pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5629918
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vrščaj Branko, Split, Dinka Šimunovi-
ča 15, imenovan 9. 6. 1998.

Rg-300064
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00819 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa ERICO VELENJE, Inštitut
za ekološke raziskave, sedež: Koroška
58, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5583055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Avberšek Franc, Velenje, Lipa 10,
razrešen 20. 6. 1998 kot v.d. direktorja in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-300068
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00313 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LAH, trgovina in storitve,
d.o.o., Šmarje 140, Šmarje pri Jelšah,
sedež: Šmarje 140, 3240 Šmarje pri Jel-
šah, pod vložno št. 1/04750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novim vložkom, spre-
membo družbenikov in njihovih poslovnih

deležev, spremembo firme, sedeža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikaicjo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5710235
Firma: ELTEGRA, inženiring, gradbe-

ništvo, trgovina, d.o.o., Kristan vrh 2, Pri-
stava pri Mestinju

Skrajšana firma: ELTEGRA d.o.o., Pri-
stava pri Mestinju

Sedež: 3253 Pristava pri Mestinju,
Kristan vrh 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lah Friderik, izstop 24. 3.

1998; Hrovat Alojzij, Pristava pri Mestinju,
Kristan vrh 2, vstop 24. 3. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lah Friderik, razrešen 24. 3. 1998;
direktor Hrovat Alojzij, imenovan 24. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6420 Teleko-
munikacije; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-300073
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00923 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa B & L – UTRIP, PROIZ-
VODNJA, export-import in trgovina
d.o.o., Prebold, Latkova vas 236, se-
dež: Latkova vas 236, 3312 Prebold,
pod vložno št. 1/01121/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, povečanje kapitala iz
sredstev družbe in spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve dela poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5326460
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelja: Podbregar Boris, Ložni-

ca pri Žalcu, Ložnica 26g, vstop 8. 1.
1990, vložek 3,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podbregar Vladimir,
Šempeter, Šempeter 106g, vstop 11. 7.
1997, vložek 3,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podbregar Vladimir, imenovan 11. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 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; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, 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; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj 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; 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
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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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

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

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 7. 1997.

Rg-300079
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00918 z dne 25. 8. 1998 pri
subjektu vpisa ŽMLJ, inženiring in marke-
ting, d.o.o., Ljubno ob Savinji, Loke 22,
sedež: Loke 22, 3333 Ljubno ob Savinji,
pod vložno št. 1/01501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in spremembo akta o ustanovitvi družbe
z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5373280
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1998:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 29. 7. 1997.

Rg-300082
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00765 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CORDA, orodjarna, pro-
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ce-
lje, sedež: Mariborska 86, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5871573
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 6. 1997.

Rg-300083
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01020 z dne 7. 9. 1998 pri
subjektu vpisa SLOM, Trgovsko in pro-
izvajalno podjetje, Šentjur, d.o.o., sedež:
C. Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/02506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5465508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rečnik Matilda, razrešena 31. 8.
1997; direktorica Knez Šket Mojca, Šent-
jur, Ul. Dušana Kvedra 38, imenovana 1. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301880
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03889 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LESKOM, podjetje za pre-
delavo lesa, trženje in storitve, d.d., Na-
zarje, sedež: Nazarje 22, 3331 Nazarje,
pod vložno št. 1/04155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, spremembo pri zastopni-
ku, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5611776
Firma: LESKOM, proizvodnja, trženje

in storitve, d.d., Nazarje
Skrajšana firma: LESKOM, d.d., Nazarje
Sedež: 3331 Nazarje, Savinjska ce-

sta 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tlaker Jože, Rečica ob Savinji, Var-
polje 25a, razrešen 21. 12. 1994 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cajner Milan,
Firšt Franc, Krajčič Darij, Poznič Jože in
Valte Franc, vsi vstopili 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Ustanovitev delniške družbe je vpisana v
sodni register s sklepom sodišča Srg
1457/92 z dne 3. 6. 1992.

Rg-301907
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01429 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa STUDIO V, za ples, izobra-
ževanje in druge storitve, d.o.o., Vele-
nje, sedež: Kavče 63, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/05019/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, zastopnika, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5701694
Ustanovitelj: Trofenik-Šulek Verena, iz-

stop 28. 11. 1997; Šulek Peter, Velenje,
Stantetova 10, vstop 28. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trofenik-Šulek Verena, razrešena
5. 5. 1997; direktor Šulek Peter, imenovan
5. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

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

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

KRANJ

Rg-211657
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01515 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PEKS, pekarna in slašči-
čarna, Škofja Loka, d.d., sedež: Kidriče-
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va c. 53, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066794
Član nadzornega sveta: Kumer Jožica,

izstopila 5. 3. 1998; Primožič Marko, vsto-
pil 6. 7. 1998.

Rg-211656
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01098 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ALPETOUR, Turistično ho-
telsko podjetje Škofja Loka, p.o., sedež:
Titov trg 4b, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00330/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža
in tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, kapital in ustanovitelje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5274389
Firma: ALPETOUR TURISTIČNO HO-

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucin-

ski trg 9
Osnovni kapital: 185,170.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska c. 160, vložila
109,750.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ul. 5, vložil
18,520.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil
30,420.000 SIT, Jež Borka, Škofja Loka,
Mestni trg 40, vložila 110.000 SIT, Brdnik
Klemen, Škofja Loka, Pungert 23, vložil
40.000 SIT, Makuc Jernej, Kranj, C. 1.
maja 63, vložil 40.000 SIT, Dželič Zlatko,
Kranj, Delavska c. 26, vložil 120.000 SIT,
Sekernik Marjana, Škofja Loka, Frankovo
naselje 73, vložila 310.000 SIT, Orešnik
Ivan, Škofja Loka, Frankovo naselje 73, vlo-
žil 30.000 SIT, Kustec Rudi, Škofja Loka,
Stara Loka 73, vložil 210.000 SIT, Rupar
Veronika, Škofja Loka, Grenc 42, vložila
470.000 SIT, Teržan Tinka, Škofja Loka,
Frankovo naselje 71, vložila 140.000 SIT,
Martič Mara, Škofja Loka, Groharjevo nase-
lje 6, vložila 430.000 SIT, Potočnik Milan,
Škofja Loka, Sv. duh 148, vložil 80.000
SIT, Rolih Gorazd, Škofja Loka, Stara Loka,
vložil 140.000 SIT, Šubic Marijana, Gore-
nja vas, Brebovnica 9, vložila 270.000 SIT,
Šubic Janja, Žiri, Ob potoku 7, vložila
30.000 SIT, Klančar Marjan, Škofja Loka,
Podlubnik 5, vložil 540.000 SIT, Dolinar
Brane, Škofja Loka, Sv. duh 153, vložil
280.000 SIT, Mahmutovič Arifa, Škofja Lo-
ka, Kidričeva c. 68, vložila 90.000 SIT, Hart-
man Milena, Škofja Loka, Hafnerjevo nase-
lje 91, vložila 950.000 SIT, Kobal Boris,
Kranj, Predoslje 175, vložil 180.000 SIT,
Grašič Anton, Kranj, Nedeljska vas 3, vložil
580.000 SIT, Marinkovič Stana, Kotor Va-
roš, BiH, Imljani, vložila 210.000 SIT, Man-
sutti Ana, Škofja Loka, Podlubnik 157, vlo-
žila 590.000 SIT, Podraščanin Borko, Škof-
ja Loka, Podlubnik 162, vložil 500.000 SIT,
Žnidaršič Jožefa, Škofja Loka, Podlubnik
158, vložila 290.000 SIT, Jovič Milevka,

Škofja Loka, Frankovo naselje 41, vložila
260.000 SIT, Trček Cecilija, Škofja Loka,
Spodnji trg 9a, vložila 90.000 SIT, Hadalin
Marko, Škofja Loka, Frankovo naselje 46,
vložil 510.000 SIT, Pogačnik Nataša, Polja-
ne, Predmost 26, vložila 160.000 SIT, Ba-
bič Zaga, Škofja Loka, Podlubnik 153, vlo-
žila 200.000 SIT, Plešec Marjana, Bled,
Župančičeva c. 12, vložila 670.000 SIT,
Šmid Petra, Lesce, Alpska c. 44, vložila
120.000 SIT, Bogataj Darja, Gorenja vas,
Dol. Dobrava 22, vložila 380.000 SIT, Uhan
Irena, Škofja Loka, Trata 2, vložila
1,050.000 SIT, Sekernik Vlatko, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje 73, vložil 200.000
SIT, Klančar Mirko, Škofja Loka, Podlubnik
3, vložil 160.000 SIT, Potočnik Franci,
Škofja Loka, Tavčarjeva 22, vložil 40.000
SIT, Bizovičar Nada, Poljane, Viharje 11,
vložila 200.000 SIT, Košir Alma, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje 67, vložila 50.000 SIT,
Dogič Fehima, Škofja Loka, Mestni trg 32,
vložila 230.000 SIT, Frelih Barbara, Želez-
niki, Studeno 6, vložila 10.000 SIT, Oblak
Zlatko, Kranj, Smledniška c. 43a, vložil
630.000 SIT, Avguštin Silva, Škofja Loka,
Godešič 152, vložila 470.000 SIT, Demšar
Milena, Škofja Loka, Log 40, vložila
210.000 SIT, Činku Viorel, Poljane, Dobje
21, vložil 220.000 SIT, Dijak Damir, Škofja
Loka, Mestni trg 42, vložil 30.000 SIT, Lo-
trič Jan, Železniki, Rudno 47, vložil 20.000
SIT, Grošelj Mira, Škofja Loka, Mestni trg
30, vložila 610.000 SIT, Zemljič Matjaž,
Škofja Loka, Kamnitnik 10, vložil 130.000
SIT, Džakovič Lucija, Škofja Loka, Kidriče-
va c. 62, vložila 290.000 SIT, Agatič Vid,
Škofja Loka, Spodnji trg 9a, vložil 260.000
SIT, Šmid Ana, Selca, Dolenja vas 34, vloži-
la 530.000 SIT, Triler Mirjana, Škofja Loka,
Virmaše 87, vložila 270.000 SIT, Haf-
ner-Novljan Darijana, Škofja Loka, Hafner-
jevo naselje 108, vložila 60.000 SIT, Pavi-
čevič Miloš, Škofja Loka, Partizanska c. 47,
vložil 310.000 SIT, Marič Štefka, Škofja Lo-
ka, Frankovo naselje 67, vložila 290.000
SIT, Kolednik Nada, Škofja Loka, Podlub-
nik 157, vložila 460.000 SIT, Čoralič Me-
ho, Škofja Loka, Podlubnik 159, vložil
540.000 SIT, Pušnik Blanka, Ravne na Ko-
roškem, Trg svobode 16, vložila 20.000
SIT, Pandeva Snežana, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 164, vložila 530.000 SIT, Ju-
stin Jana, Škofja Loka, Frankovo naselje
41, vložila 240.000 SIT, Kristan Ana, Škof-
ja Loka, Frankovo naselje 53, vložila
520.000 SIT, Blatnik Janja, Škofja Loka,
Podlubnik 158, vložila 90.000 SIT, Kavčič
Igor, Mavčiče, Breg ob Savi 76, vložil
50.000 SIT, Kos Marina, Škofja Loka, Novi
svet 6, vložila 760.000 SIT, Juhant Igor,
Komenda, Komendska dobrava 7, vložil
230.000 SIT, Dolinar Alojz, Gorenja vas,
Podgora 8, vložil 250.000 SIT, Vrečič Da-
nijela, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 123,
vložila 280.000 SIT, Brence Tanja, Spod-
nja Idrija, Gornji Vrsnik, vložila 40.000 SIT,
Kovačič Renata, Škofja Loka, Podlubnik
232, vložila 500.000 SIT, Lotrič Andreja,
Škofja Loka, Frankovo naselje 68, vložila
630.000 SIT, Stjepič Monika, Kranj, J. Ga-
brovška 23, vložila 120.000 SIT, Ilič Zori-
ca, Škofja Loka, Stara Loka 16, vložila
270.000 SIT, Bečič Fatima, Škofja Loka,
Klobovsova 2, vložila 280.000 SIT, Šturm

Martina, Železniki, Češnjica 23, vložila
140.000 SIT, Orešnik Marinka, Škofja Lo-
ka, Podlubnik 279, vložila 610.000 SIT,
Dragojevič Ranka, Škofja Loka, Tavčarjeva
12, vložila 90.000 SIT, Kristan Jože, Škofja
Loka, Novi svet 8, vložil 300.000 SIT,
Omejc Zvonka, Kranj, Prebačevo 13, vloži-
la 210.000 SIT, Juvan Bojan, Kranj, Trg
Prešernove brigade 10r, vložil 140.000 SIT,
Skvarča Marjeta, Škofja Loka, Podlubnik
152, vložila 250.000 SIT, Rant Zvonka,
Škofja Loka, Bodovlje 47, vložila 220.000
SIT, Megušar Bernarda, Škofja Loka, Križ-
na gora 16, vložila 70.000 SIT, Porenta
Jurij, Škofja Loka, Dorfarje 30, vložil 70.000
SIT, Bozovičar Marija, Škofja Loka, Parti-
zanska 35, vložila 280.000 SIT, Popovič
Marija, Škofja Loka, Bodovlje 7, vložila
280.000 SIT, Jelenc Anica, Selca, Dolenja
vas 78, vložila 210.000 SIT, Sokolov Ser-
gej, Škofja Loka, Podlubnik 153, vložil
180.000 SIT, Popovič Dušan, Škofja Loka,
Bodovlje 7, vložil 280.000 SIT, Sokolov Be-
njamin, Škofja Loka, Podlubnik 153, vložil
280.000 SIT, Hartman Katarina, Škofja Lo-
ka, Hafnerjevo naselje 91, vložila 70.000
SIT, Plešec Mihael, Igor, Medvode, Bizan-
tova 27, vložil 280.000 SIT, Rupar Nataša,
Škofja Loka, Grenc 42, vložila 70.000 SIT,
Lotrič Polona, Škofja Loka, Frankovo nase-
lje 68, vložila 70.000 SIT, Lotrič Jernej,
Škofja Loka, Frankovo naselje 68, vložil
70.000 SIT, Hartman Aleksandra, Škofja
Loka, Hafnerjevo naselje 91, vložila 70.000
SIT, Lotrič Jure, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 68, vložil 20.000 SIT, Uhan Petra,
Škofja Loka, Trata 2, vložila 70.000 SIT,
Uhan Sonja, Škofja Loka, Trata 2, vložila
70.000 SIT, Čufer Amalija, Bled, Županči-
čeva 12, vložila 280.000 SIT, Čufer Helio-
dor, Bled, Župančičeva 12, vložil 280.000
SIT, Plešec Petra, Bled, Župančičeva 12,
vložila 70.000 SIT, Plešec Primož, Med-
vode, Bizantova 27, vložil 140.000 SIT,
Pandev Dejan, Škofja Loka, Frankovo na-
selje 164, vložil 70.000 SIT, Pandeva Sa-
nja, Škofja Loka, Frankovo naselje 164,
vložila 70.000 SIT, in Kos Dejan, Škofja
Loka, Novi svet 6, vložil 70.000 SIT – vsto-
pili 16. 12. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Uhan Irena, Škofja Loka, Trata 2, ki od
16. 12. 1997 kot začasna direktorica za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
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dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01387/01159-1998/TJ z dne 5. 1.
1998.

Rg-211660
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00645 z dne 12. 10. 1998 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članice nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040043
Članica nadzornega sveta: Trdina Nata-

ša, izstopila 20. 2. 1998; Vilfan Cveta, vsto-
pila 11. 3. 1998.

Rg-211666
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01490 z dne 13. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06301/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo sedeža, firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 1305077
Firma: VITAVA, marketing in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva

75
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba

vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z
isto firmo pod vl. št. 1/30707/00.

Rg-211668
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00652 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA INSTRUMENTI,
družba za razvoj, proizvodnjo in trženje
električnih in elektronskih merilnih in-
strumentov in naprav, d.d., Otoče, se-
dež: Otoče 5a, 4244 Podnart, pod vložno
št. 1/00361/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, spremembo tipa zastop-
nika in spremembo članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5045185
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šif-

kovič Franc, Kranj, Kalinškova 3, razrešen
20. 11. 1997 kot član začasne uprave in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mlinovič Mitja,
Kavčič Zlatko, Tavčar Mitja in Cemič Bošt-
jan, izstopili 6. 11. 1997; Ravnikar Alek-
sander, Maček Matjaž, Košnik Stanislav in

Dolar Sandi, vstopili 6. 11. 1997, ter Gaš-
perlin Janez, izstopil in ponovno vstopil
6. 11. 1997.

Rg-211670
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00911 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TAPETNIŠTVO RADOVLJI-
CA, d.o.o., sedež: Gorenjska cesta 41,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, in spremembo ustanovitelja
s temile podatki:

Matična št.: 5025729
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 9. 10. 1996, vlo-
žek 6,362.000 SIT, in CAPINVEST 2, d.d.,
PID Ljubljana, Ljubljana, Pražakova 6, vstop
20. 12. 1996, vložek 12,800.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lužar Ferdinand, razrešen 23. 4.
1998; direktor Žepič Janez, Kranj, Ul. Mile-
ne Korbar 7, imenovan 23. 4. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-211673
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00663 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AMTRADE, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Zgornje Gor-
je, sedež: Zgornje Gorje 99, 4247 Zgor-
nje Gorje, pod vložno št. 1/04806/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme ter sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo naslova ustanovitelja in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5764467
Firma: AMTRADE, podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: AMTRADE, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Ul. Stanka

Lapuha 6
Ustanovitelja: Kocjan Maja in Kristan An-

drej, oba iz Radovljice, Ul. Stanka Lapuha
6, vstopila 2. 6. 1993, vložila po 916.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kocjan Maja, imenovana 2. 6.
1993, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6312 Skla-
diščenje; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 90002 Dejavnost depo-

nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav.

Rg-211674
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00701 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OMNIA, trgovsko podjetje
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Kidričeva 29,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/03206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5608597
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 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; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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; 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; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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-
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kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-211675
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00792 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VIPI, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo pijač, Brezje, sedež: Brezje 76d,
4243 Brezje, pod vložno št. 1/03004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5567165
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jereb Klanšek Mihaela, Brezje
76a, imenovana 23. 2. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15840 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-211676
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01012 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GRAFOLINE, d.o.o., pod-
jetje za grafično dejavnost in trgovino,
Kranj, Obj. 1259-94, sedež: Kebetova
18, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04439/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, izbris
skrajšane firme, spremembo ustanovitelja
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5731623
Firma: TISKARNA VAVPOTIČ, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Zasavska 34
Ustanovitelj: Vavpotič Jože, izstop 7. 5.

1998; Vavpotič Aleš, Kranj, Kebetova 18,
vstop 7. 5. 1998, vložek 3,870.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vavpotič Aleš, imenovan 7. 5. 1998,
ki zastopa družbo brez omejitev, in Vavpotič
Jože, razrešen 7. 5. 1998 kot direktor in
imenovan za prokurista, oba iz Kranja, Ke-
betova 18.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-211677
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00763 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa OBRTNO PODJETJE
KRANJ, d.o.o., sedež: Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri osebi, pooblaščeni za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5067766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-

gar Ana, Kranj, Britof 408, razrešena 25. 3.
1998 kot začasna direktorica in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, za promet z nepremičninami in njihovo
obremenjevanje pa potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Rg-211678
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01236 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Splošno gradbeno podjet-
je, d.d., Tržič, sedež: Blejska c. 8, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/00025/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembe
pri osebi, pooblaščeni za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5075521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stri-

tih Mitja, Tržič, Spodnja Bistrica 3, razrešen
12. 11. 1996 kot član uprave – začasni
direktor in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-211679
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00480 z dne 2. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Obrtno podjetje Kranj,
d.o.o., sedež: Mirka Vadnova 1, 4000

Kranj, pod vložno št. 1/00647/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5067766
Člani nadzornega sveta: Roblek Ivan, iz-

stopil 2. 10. 1998; Gašperlin Drago in Ka-
lan Valentin, izstopila in ponovno vstopila
26. 2. 1998, ter Skornšek David, vstopil
26. 2. 1998.

Rg-211683
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01387 z dne 7. 10. 1998 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, d.d., sedež: Kidričeva 58, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00048/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5040043
Član nadzornega sveta: Dragonja Ciril,

izstopil 30. 7. 1998; Klasinc Anton, vstopil
30. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 7. 1998.

Rg-211688
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01513 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOMEHANIKA ŠKOFJA
LOKA, avtoremont, tehnični pregledi, tr-
govina, d.d., sedež: Kidričeva 50, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta, oseb,
pooblaščenih za zastopanje, in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5509998
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pod-

pečan Cvetko, Škofja Loka, Sv. duh 50,
razrešen 16. 7. 1998 kot začasni direktor
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Močnik Ciril, Celje, Spo-
minska 13, imenovan 23. 7. 1998, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Avguštin Bojan-
ka, Pintar Emil Milan in Šink Jakob, izstopili
14. 7. 1998; Gril Drago, Hudej Franc in
Avguštin Bojanka, vstopili 14. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 14. 7. 1998.

Rg-211689
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01068 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa IV-KO, podjetje za storitve
in trgovino, Kranj, d.o.o., sedež: Šuceva
1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04095/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785278
Firma: IV-KO, KOŽELJ IN OST., druž-

ba za storitve in trgovino, Kranj, d.n.o.
Skrajšana firma: IV-KO, KOŽELJ IN

OST., Kranj, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornsotjo
Sedež: 4000 Kranj, Šuceva 1
Osnovni kapital: 432.000 SIT
Ustanovitelji: Koželj Ivan, izstopil iz d.o.o.

in vstopil v d.n.o. 11. 7. 1996, vložil
216.000 SIT, in Koželj Vanda, vstopila
11. 7. 1996, vložila 216.000 SIT, oba iz
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Kranja, Šuceva ul. 1, odgovornost. odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Koželj Vanda, imenovana 11. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-211694
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01473 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VITRAX, Proizvodnja in tr-
ženje, d.o.o., Kranjska Gora, sedež: Pod-
koren 74e, 4280 Kranjska Gora, pod
vložno št. 1/01073/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5377447
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Podko-

ren 74e
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998:

24120 Proizvodnja barvil in pigmentov;
24140 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 24300 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 24510 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24620 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj; 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-211695
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01372 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
ACRONI, podjetje za proizvodnjo jekla
in jeklenih izdelkov, d.o.o., sedež: Cesta
Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04172/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5688418
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šteblaj Anton, razrešen 28. 7. 1998;
Prešern Vasilij, Ljubljana, Ažmanova ul. 36,
imenovan 28. 7. 1998 kot glavni direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211696
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01398 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ORTOPEDSKI PRIPO-
MOČKI TEPINA, proizvodnja, trgovina,
storitve, svetovanje, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Titova 112, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04664/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5748585
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Benet-Tepina Dominika, Blejska
Dobrava 214, imenovana 25. 8. 1998.

Rg-211698
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01344 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BP COMMERCE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranjska Gora, sedež:
Ledine 8, 4280 Kranjska Gora, pod vlož-
no št. 1/06128/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5536227
Firma: LUBRICANTS COMMERCE, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LUBRICANTS COM-

MERCE, d.o.o.

Rg-211699
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00525 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa L – PLAN, podjetje za pro-
jektiranje, meritve in prodajo, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: Zabreznica 50c, 4274
Žirovnica, pod vložno št. 1/02466/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5509840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Legat Božo, razrešen 1. 1. 1998;
direktor Bird Val, Žirovnica, Zabreznica 7c,
imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-211700
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00902 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ELVO INŽENIRING, insta-
lacijski, gradbeni in investicijski inženi-
ring, d.o.o., sedež: Kolodvorska cesta
29, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5947693
Sedež: 4260 Bled, Grajska cesta 44
Sprememba družbene pogodbe z dne

12. 5. 1998.

Rg-211701
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00813 z dne 21. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SPORTINA, zunanja in no-
tranja trgovina na debelo in drobno, pro-
izvodnja, zastopanje, posredovanje in
organizacija, Bled, d.o.o., sedež: TTC
Bled, Ljubljanska 4, 4260 Bled, pod vlož-
no št. 1/00818/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331765
Sedež: 4248 Lesce, Alpska 43
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 1711

Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
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Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 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; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-211705
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01567 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOVINSKA OPREMA
KO-OP, Mojstrana, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo kovinskega reprodukcijske-
ga materiala, sedež: Alojza Rabiča 58,
4281 Mojstrana, pod vložno št.
1/03332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5592771

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Katnik Alojz, razrešen 31. 7. 1998;
Piber Sašo-Aleksander, Jesenice, Udarna
ul. 10, imenovan 31. 7. 1998, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-211709
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01457 z dne 22. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BERTOSO, Podjetje za tr-
ženje, opremo in storitve, Kranj, d.o.o.,
sedež: Trg Prešernove brigade 7, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01474/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5415934
Sedež: 4000 Kranj, Betonova 32.

Rg-211710
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00636 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOOPREMA BOLTEZ, tr-
govina in storitve za avtomobile, Kranj,
k.d., sedež: Cesta Staneta Žagarja 58c,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala družbe in vlož-
kov družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5317363
Osnovni kapital: 46,000.000 SIT
Ustanovitelji: Boltez Iztok, ki je vložil

18,400.000 SIT in odgovarja s svojim pre-
moženjem, ter Boltez Jožef in Boltez Mari-
ja, ki sta vložila po 13,800.000 SIT in ne
odgovarjata, vsi iz Kranja, Cesta Stanega
Žagarja 58c, vstopili 22. 12. 1989.

Rg-211712
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01133 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa VIJA-TERAPIJA, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje, Na-
klo, d.o.o., sedež: Temniška 4, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/00843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339111
Dejavnost, izbrisana 23. 10. 1998:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2461 Proizvodnja raz-
streliv; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
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nja drugih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6312 Skladiščenje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-211713
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00819 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ŠEŠIR, tovarna klobukov,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva 57,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5034248
Sprememba statuta z dne 26. 3. 1998.

Rg-211714
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01439 z dne 26. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOLI ŠPED, d.o.o., med-
narodna špedicija, Kranj, sedež: Gore-
njesavska 9, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5609429
Sedež: 4000 Kranj, Savska 22.

Rg-211721
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01195 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SEEMACARS, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Kidričeva 26c, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05415/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5891485
Sedež: 4270 Jesenice, Kidričeva 26c
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1998: 501

Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 711 Dajanje avtomobilov v najem.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
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organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti;73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-211722
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01254 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GEODAT, Reklamni inženi-
ring in storitve, d.o.o., sedež: Delavska
12, 4226 Žiri, pod vložno št. 1/01991/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5465222
Sedež: 4226 Žiri, Pot na Rovt 2
Ustanovitelj: Kopač Jožica, izstop 23. 4.

1998; Možina Jurij, Žiri, Pot na Rovt 9,
vstop 1. 6. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-211723
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01198 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa LOŠKA KOMUNALA, oskr-
ba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka,
sedež: Kidričeva 43a, 4220 Škofja Lo-

ka, pod vložno št. 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5075556
Sprememba statuta z dne 18. 6. 1998.

Rg-211724
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01399 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa TP ROŽCA, trgovsko pod-
jetje, d.d., Jesenice, sedež: Titova 16,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024676
Člani nadzornega sveta: Ozebek Mojca

in Zupančič Apolonija, izstopili 30. 7.
1998, ter Zgonec Ljudmila, izstopila
27. 10. 1998; Rutar Franc in Tršan Go-
razd, vstopila 30. 7. 1998, ter Klinar Dani-
lo, vstopil 19. 10. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 7. 1998.

Rg-211725
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01524 z dne 27. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KRIM, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in zunanjetr-
govinsko dejavnost, Visoko, d.o.o., se-
dež: Visoko 130, 4212 Visoko, pod vlož-
no št. 1/02133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5482887
Firma: KRIM, proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KRIM, d.o.o.
Sedež: 4212 Visoko, Visoko 130
Osnovni kapital: 10,808.860 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Janez, vložil

7,566.202 SIT, in Kuhar Milena, vložila
3,242.658 SIT, oba iz Šenčurja, Visoko
130, vstopila 10. 12. 1990, odgovornost:
ne odgovajata.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-

no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-211727
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01565 z dne 22. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331205
Firma: SOPA FLORIAN, zidarstvo in fa-

saderstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: SOPA FLORIAN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Sopa Sefula in Sopa Rifat,

oba iz Suve Reke, Studenčane, vstopila
7. 10. 1998, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sopa Sefula in družbenik Sopa Rifat,
imenovana 7. 10. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo.

Rg-211728
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01477 z dne 22. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06308/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1318748
Firma: INT. JUVAN, prevoz in stori-

tve, k.d.
Skrajšana firma: INT. JUVAN, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Rožna ulica 11
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Juvan Dragan, ki odgovarja

s svojim premoženjem, in Juvan Danijel, ki je
vložil 10.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Radovljice, Mošnje 54, vstopila 18. 9. 1998.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juvan Dragan, imenovan 18. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-211731
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01585 z dne 20. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06305/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1331213
Firma: PREVAL, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Trnovlje 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bobnar Janez, Cerklje na

Gorenjskem, Cesta Janeza Bobnarja 11,
vstop 8. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bobnar Janez, imenovan 8. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, os-
lov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 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; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-211733
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01546 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BISAŽ, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vir-
maše 60, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/03527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža
in naslova družbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5638895
Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše 180
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
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drugega orodja; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-211734
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01448 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa Gozdarska kmetijska za-
druga Sv. Katarina, z.o.o., sedež: Slap
23, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/05512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5707307
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Godnov Janez, razrešen 27. 3. 1997; Per-
ne Jožef, Tržič, Lom pod Storžičem 15,
imenovan 27. 3. 1997, kot predsednik za-
druge zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998: 0121
Reja govedi; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;

2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2622 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 40101 Proizvod-
nja elektrike v HE; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov 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; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
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.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-211736
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01414 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa PIŠEK, podjetje za organi-
zacijo prevozov v domačem in medna-
rodnem prometu in trgovino, Škofja Lo-
ka, d.o.o., sedež: Grenc 37, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/01475/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583071
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pišek Janez, vstopil 25. 6.

1990, in Pišek Vilma, vstopila 5. 9. 1992,
oba iz Škofje Loke, Grenc 37, vsložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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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 trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-212506
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01778 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LOS, lesnoobdelovalni
stroji, d.o.o., Gorenja Dobrava, sedež:
Gorenja Dobrava 14, 4224 Gorenja vas,
pod vložno št. 1/03694/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5757207
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 2840

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2911 Proizvodnja motor-
jev in turbin, razen za letala in motorna vozi-
la; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-212507
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01361 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa KEM-PRO, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo, Škofja Loka, d.o.o.,

sedež: Reteče 41a, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/01219/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5380014
Osnovni kapital: 2,436.000 SIT
Ustanoviteljica: Kermelj Ana, Škofja Lo-

ka, Reteče 41a, vstop 1. 4. 1990, vložek
2,436.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 36500 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-212508
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01804 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ART INTERIER, podjetje za
notranjo opremo, d.o.o., Kranj, sedež:
Smledniška 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5483042
Osnovni kapital: 7,995.689 SIT
Ustanovitelja: Rant Stane, vstopil 28. 1.

1991, vložil 4,745.000 SIT, in Rant Dragi-
ca, vstopila 23. 12. 1997, vložila
3,250.689 SIT, oba iz Kranja, Smledniška
6, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-212510
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01423 z dne 18. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GLAVAN, elektromehani-
ka plastika Besnica, d.o.o., sedež: Sp.
Besnica 58, 4201 Zgornja Besnica, pod
vložno št. 1/01823/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5456444
Ustanoviteljica: Glavan Alojz, izstop

10. 8. 1994; Glavan Frančiška, Zgornja Be-
snica, Spodnja Besnica 58, vstop 10. 8.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-212511
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01787 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA,
POSLOVNA ENOTA LEKARNA RADOV-
LJICA, sedež: Kopališka 7, 4240 Radv-
ljica, pod vložno št. 1/00250/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5053838012
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Kos-Kalan Angela, razrešena 11. 12. 1997;
Bernard Svitana, Radovljica, Mošnje 50,
imenovana 11. 12. 1997, kot vodja lekarne
zastopa zavod v okviru dejavnosti enote in
naroča blago, ki je predmet dejavnosti v
okviru sprejetega letnega plana in sklenje-
nih dobavnih pogodb.

Rg-212512
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01435 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJSKA LEKARNA
KRANJ, POSLOVNA ENOTA LEKARNA
ZLATOROG BLED, sedež: Prešernova
36, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00250/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5053838013
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Jemc Fanči, razrešena 30. 6. 1997; Eljaš
Štefanija, Bled, Alpska 7, imenovana 1. 7.
1997, kot vodja lekarne zastopa zavod v
okviru dejavnosti enote in naroča blago, ki
je predmet dejavnosti v okviru sprejetega
letnega plana in sklenjenih dobavnih po-
godb.

Rg-212516
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01404 z dne 20. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Matija Valja-
vec Preddvor, sedež: Preddvor 95, 4205
Preddvor, pod vložno št. 1/00144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo imena in sedeža zavoda, spremembo
družbenice, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5083214
Firma: OSNOVNA ŠOLA MATIJE VAL-

JAVCA PREDDVOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  4205  Preddvor,  Šolska  uli-

ca 9
Ustanoviteljica: Skupščina občine Kranj,

izstop 28. 6. 1997; Občina Preddvor,
Preddvor, Dvorski trg 10, vstop 28. 6.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pla-
ninc Janez, Preddvor, Mače 16a, imenovan
1. 10. 1992, kot pomočnik ravnatelja za-
stopa šolo brez omejitev; ravnatelj Karničar
Luka, razrešen 21. 5. 1998; ravnatelj Pe-
neš Marjan, Kranj, Cesta Jaka Platiša 1,
imenovan 21. 5. 1998, zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Storitve menz; 55520 Pripra-
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va in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-212517
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01483 z dne 27. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Glasbena šola Radovljica,
sedež: Linhartov trg 1, 4240 Radovljica,
pod vložno št. 1/00157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, spremembo
družbenice, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5087350
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ra-

dovljica, izstop 22. 1. 1997; Občina Ra-
dovljica, Radovljica, Gorenjska c. 19, vstop
22. 1. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Gašperšič Egi, razrešen 31. 10. 1997; rav-
nateljica Peternel Marija, Radovljica, Triglav-
ska 28, imenovana 1. 11. 1997, zastopa
šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Rg-212519
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01377 z dne 25. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., sedež: Pristavška cesta 31, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/00229/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenic s temile podatki:

Matična št.: 5145023
Ustanoviteljici: Slovenska razvojna druž-

ba, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 11. 12.
1997, vložek 5,670.000 SIT, in MAKSIMA
1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2, vstop 3. 7.
1998, vložek 6,104.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-212520
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01661 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa JURINA, industrijska pnev-
matika, d.o.o., sedež: Gubčeva ulica 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/06227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev, na-
slova družbenika in zastopnika, mej poobla-
stil zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1303465
Ustanovitelji: M.H. VAN LEEUWEN

HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V., Maas-
dam, Dorpstraat 56, vstop 12. 5. 1998,
vložek 315.000 SIT, Jurina-Šturm Bojan,
Kranj, Juleta Gabrovška 21, vstop 12. 5.
1998, vložek 892.500 SIT, in PROTRANS,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 145, vstop
13. 10. 1998, vložek 892.500 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Van Leeuwen Marinus Hermanus,

razrešen 13. 10. 1998; direktor Juri-
na-Šturm Bojan, Kranj, Juleta Gabrovška
21, ki od 13. 10. 1998 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb,
kjer posamična vrednost presega tolarsko
protivrednost 100.000 nemških mark, za
kar potrebuje soglasje vseh družbenikov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1998.

Rg-212521
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01432 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa K – PLUS, proizvodnja, tr-
govina, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Kranj, sedež: Prebačevo 55a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04630/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povišanje os-
novne vloge, spremembo družbenic in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755310
Sedež: 4000 Kranj, Prebačevo 55a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Knific Marija, izstop

31. 8. 1998; Knific Mateja, Kranj, Preba-
čevo 55a, vstop 31. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knific Marija, razrešena 31. 8.
1998; direktorica Knific Mateja, imenovana
31. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1771 Proizvodnja nogavic; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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,
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
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Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 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); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Pre-
vajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-212526
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01247 z dne 5. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06318/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice tu-
je pravne osebe s temile podatki:

Matična št.: 1317253
Firma: HANS GUNTNER, G.M.B.H., Po-

družnica Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4220 Škofja Loka, Partizan-

ska 43
Ustanovitelj: HANS GUNTNER,

G.M.B.H., Fuerstenfeldbruck, Industrie-

strasse 14, vstop 16. 12. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Buble Marija, Škofja Loka, Partizanska 43,
imenovana 16. 12. 1997 kot vodja podruž-
nice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi.

Pri vpisu firme podružnice in firme usta-
novitelja podružnice so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-212528
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01616 z dne 5. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AERODROM LJUBLJANA,
d.d., sedež: Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik,
pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142768
Član nadzornega sveta: Krapež Alojz, iz-

stopil 14. 10. 1998; Sonc Matjaž, vstopil
14. 10. 1998.

Rg-212594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01571 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06190/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 1274732
Firma: TERME KRANJSKA GORA, ter-

malna in mineralna voda ter turizem,
d.d.

Skrajšana firma: TERME KRANJSKA
GORA, d.d.

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

ska Gora
Osnovni kapital: 161,621.000 SIT
Ustanovitelji: HTP Gorenjka, p.o., Kranj-

ska Gora, Borovška št. 95, vložilo
9,429.000 SIT, ONIKS, d.d., Jesenice,
Spodnji plavž 6, vložil 14,250.000 SIT, Les-
jak Milojka, Kranjska Gora, Borovška c.
88a, vložila 1,065.000 SIT, Bernik Tomaž,
Kranjska Gora, Borovška c. 88a, vložil
2,367.000 SIT, PERKOLIČ, d.o.o., Kranj-
ska Gora, Koroška 14, vložil 11,840.000
SIT, SIMP, d.o.o., Radovljica, Triglavska 1,
vložil 9,471.000 SIT, DAR TAR ALP, d.o.o.,
Kranjska Gora, Podbreg 15a, vložil
2,367.000 SIT, Jože Kotnik, s.p., Kranjska
Gora, Vršiška c. 20, vložil 15,392.000 SIT,
Oman Romana, Kranjska Gora, Borovška
75, vložila 2,367.000 SIT, Mitja Ravnikar,
s.p., Jesenice, Murova 12a, vložil
2,367.000 SIT, Branc Roman, Kranjska
Gora, Naselje Sl. Černeta 29, vložil
1,183.000 SIT, Radič Darja, Hrušica 28,
vložila 639.000 SIT, Občina Kranjska Go-
ra, Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, vložila
26,286.000 SIT, LEK, d.d., Ljubljana, Ve-
rovškova 57, vložil 7,104.000 SIT, Cizelj
Jože, Kranjska Gora, Podkoren 53f, vložil
1,065.000 SIT, KOMPAS MTS, d.d., Ljub-
ljana, Pražakova 4, vložil 11,839.000 SIT
Jelinčič Janez, Kranjska Gora, Podkoren
45, vložil 639.000 SIT, Smuk Nikolaj, Kranj-
ska Gora, Bezje 7, vložil 639.000 SIT, Hro-

vat Janez, Kranjska Gora, Podkoren 5a, vlo-
žil 2,367.000 SIT, Bernik Ožbald-Ludvik,
Kranjska Gora, Vršiška 55, vložil 2,367.000
SIT, Kos Helena, Kranjska Gora, Čičare 12,
vložila 639.000 SIT, Brudar Domen, Kranj-
ska Gora, Rateče 121, vložil 639.000 SIT,
INVESCO, d.o.o., Ljubljana, Topniška 14,
vložil 2,367.000 SIT, Šturm Lovro, Kranj-
ska Gora, Savsko naselje 9, vložil
1,182.000 SIT, KOMPAS HOTELI, d.d.,
Kranjska Gora, Borovška 100, vložili
7,104.000 SIT, Podboj Jože, Ljubljana, Ma-
roltova 8, vložil 710.000 SIT, Čufar Marko,
Železniki, Dašnica 79, vložil 947.000 SIT,
Pintar Jelka, Žabnica, Sp. Bitnje 56, vložila
947.000 SIT, Florjančič Dušan, Žirovnica,
Smokuč 1f, vložil 639.000 SIT, Končnik
Anton, Radovljica, Vrbnje 44, vložil
1,183.000 SIT, PMT KLIMA COMMERCE,
d.o.o., Bled, Pot na Lisice 8, vložil
11,839.000 SIT, Perovšek Ana, Ljubljana,
Ane Ziherlove 6, vložila 639.000 SIT, Ja-
kac Radmila, Jesenice, Titova 17, vložila
639.000 SIT, in RELAX, d.o.o., Kranjska
Gora, Vršiška 23, vložil 7,104.000 SIT –
vstopili 4. 6. 1998, odgovornsot: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Radić Darja, imenovana 4. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev, za na-
jemanje ali dajanje kredita, katerega glavni-
ca presega tolarsko protivrednost 100.000
XEU, sklepanje dolgoročnih pogodb, kate-
rih veljavnost je daljša od enega leta, za
nakup, odsvojitev ali obremenitev nepremič-
nin družbe, ustanavljanje novih družb, pri-
dobivanje in prodajo lastnih poslovnih dele-
žev družbe ali prodajo deležev in delnic dru-
gih družb, izvedbo investicije, katere vred-
nost presega tolarsko protivrednost
100.000 XEU, pa potrebuje predhodno so-
glasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Pem Stane, Ve-
likanje Florjan, Perkolič Nikola, Šiftar Sabi-
na, Kotnik Jože, Oitzl Hugo, Košir Rado,
Lamovšek Metod, Tarman Božidar, Bernik
Tomaž, Kobal Gaja in Oblak Simon, vstopili
4. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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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; 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.;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, 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);
6030 Cevovodni transport; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-212553
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01317 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GORENJKA, hotelsko tu-
ristično podjetje, p.o., Kranjska Gora,
sedež: Borovška 95, 4281 Kranjska Go-
ra, pod vložno št. 1/00098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme, skrajšane firme in tipa za-
stopnika, kapital, ustanovitelje, začasni
nadzorni svet in zaznambo o izločitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001382
Firma: HTP GORENJKA, hotelsko turi-

stično podjetje, Kranjska Gora, d.d.

Skrajšana firma: HTP GORENJKA,
Kranjska Gora, d.d.

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

rovška 95
Osnovni kapital: 868,539.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 92,267.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ul. 5, vložil 44,524.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložila 135,603.000
SIT, upravičenci iz interne razdelitve, vložili
74.416.000 SIT, upravičenci iz notranjega
odkupa, vložili 144,988.000 SIT, ude-
leženci dokapitalizacije, vložili
366,839.000 SIT, in upravičenci iz de-
nacionalizacijskih postopkov, vložili
9,902.000 SIT – vstopili 1. 7. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pem
Stanislav, Jesenice, C. Maršala Tita 41, ki
od 30. 6. 1998 kot direktor začasne upra-
ve zastopa družbo brez omejitev, za pode-
ljevanje prokure in sklepanje pravnih po-
slov, ki po vrednosti presegajo 5% osnov-
nega kapitala, pa potrebuje predhodno so-
glasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Ramuš Franci,
Robnik Anton in Uršič Janez, vstopili 1. 7.
1998.

Vpiše se zaznamba izločitve dela podjet-
ja, ki se ustanovi kot delniška družba s fir-
mo: TP ERIKA, Kranjska Gora, vpisana pod
vl. št. 1/6323/00.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01490/01459/1998/MP z dne 22. 7.
1998.

Rg-212556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00961 z dne 4. 11. 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 družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5858054
Ustanovitelj: PLINSTAL, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.d., Jeseni-
ce, Titova 49, izstop 27. 6. 1997; SOL,
S.P.A., MONZA, Italija, Piazza Diaz 1, vstop
15. 11. 1993, vložek 338,351.581 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

KRŠKO

Rg-300760
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00340 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa AXA 1995, marketing in
druge storitve d.o.o., sedež: Naselje he-
roja Maroka 7, 8290 Sevnica, pod vlož-
no št. 1/03784/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo kapitala, dejavno-
sti, zastopnikov in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5921732
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Šalamon Gorazd, Sevnica,
Naselje heroja Maroka 7, vstop 23. 10.
1995, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalamon Gorazd, razrešen 1. 9.
1998; direktorica Koritnik Simona, Sevni-
ca, Naselje heroja Maroka 7, imenovana
1. 9. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
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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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 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.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč.

Rg-300761
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00426 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa A-HELP, Svetovanje na po-
dročju zdravstvenega in socialnega var-
stva, d.o.o., Brežice, sedež: Jurčičeva 8,

8250 Brežice, pod vložno št. 1/01479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v zavod, spremembo firme,
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5442192
Firma: A-HELP, Zavod za svetovanje

na področju zdravstvenega in socialne-
ga varstva, Brežice

Skrajšana firma: A-HELP, Brežice
Pravnoorg. oblika: zavod
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Pribac Milena Jožica, Portorož,
Obala 118, razrešena 14. 12. 1998 in ime-
novana za zastopnico, ki kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Pribac Franc, Portorož, Obala 118,
Lucija, imenovan 14. 12. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
2221 Tiskanje časopisov; 2212 Izsajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkuŠanje in analizi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85321 De-
javnost centrov za socialno delo; 85322
Dejavnost invalidskih organizacij; 85323
Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324
Druge socialne dejavnosti; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov.

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

Rg-300764
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00448 z dne 18. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1358782
Firma: STROJNIK IN UREK, TESMO,

trgovina in gostinstvo d.n.o.
Skrajšana firma: STROJNIK IN UREK,

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

odgovornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Nova vas pri Mokricah 58
Ustanovitelja: Urek Sabina, Kapele, Ka-

pele 33, vstop 22. 12. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Strojnik
Roman, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas
pri Mokricah 58, vstop 22. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Urek Sabina, imenovana 22. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Strojnik Roman, Jesenice na Dolenj-
skem, Nova vas pri Mokricah 58, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 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;
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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 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;
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; 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; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-300765
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00450 z dne 18. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03982/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358804
Firma: STEKLOPLAN, tehnologija ste-

kla, projektiranje, svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: STEKLOPLAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8312 Podbočje, Malo Mraše-

vo 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Woltz Sebasian Heinz Rolf,

D-97877 Wertheim – Nemčija, Ger-
hart-Hauptmann-Strasse 5, vstop 15. 12.
1998, vložek 535.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Wolftz Christian, D-97877 Wert-
heim – Nemčija, Gerhart-Hauptmann-Stras-
se 5, vstop 15. 12. 1998, vložek 535.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bohm Hans
Rudi, D-97877 Wertheim – Nemčija, Bre-
slauer Strasse 43, vstop 15. 12. 1998, vlo-
žek 514.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kelbič Marjan, Podbočje, Malo Mraševo
13, vstop 15. 12. 1998, vložek 514.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kelbič Marjan, imenovan 15. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
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; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje.

Rg-300766
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00432 z dne 18. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03981/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358588
Firma: ČRPALKA, trgovina na veliko

in malo d.o.o.
Skrajšana firma: ČRPALKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Brezina 59
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šitnik Silvo, Kapele, Ka-

pele 42, vstop 18. 12. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Godler Aleksander, Brežice, Brezina 59,
vstop 18. 12. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šitnik Silvo, imenovan 18. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-300771
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00439 z dne 5. 1. 1999 pri
subjektu vpisa FABJANČIČ IN DRUGI,
elektromehanika d.n.o. Brestanica, se-
dež: Cesta prvih borcev 10, 8280 Bre-
stanica, pod vložno št. 1/02633/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, kapitala, družbenikov,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5739063
Firma: ELEKT RO MEHANIKA, podjetje

za storitve in trgovino d.o.o. Brestanica
Skrajšana firma: ELEKT RO MEHANIKA

d.o.o., Brestanica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 4,138.490,53 SIT
Ustanovitelj: Fabjančič Stanislav, Bresta-

nica, Cesta prvih borcev 10, vstop 26. 5.
1992, vložek 4,138.490,53 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Fabjančič Ljudmila, iz-
stop 5. 5. 1998; Fabjančič Andrej, izstop
5. 5. 1998; Fabjančič Avgust, izstop 5. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1999:
0113 VinogradniŠtvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 MeŠano
kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2753 Litje lahkih kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov.

Rg-300776
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00245 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZOREC, trgovsko podjet-
je na debelo in drobno, export, import,
Raka d.o.o., sedež: Gmajna 13, 8274
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Raka, pod vložno št. 1/03231/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5802300
Osnovni kapital: 2,900.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Alojz, Raka, Ravno 7,

vstop 25. 1. 1993, vložek 2,900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
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; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2852 Splošna mehanična dela; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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; 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; 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;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 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;
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; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 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; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-300778
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00388 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ZADRUGA RESA, z.o.o., Kr-
ško, sedež: Cesta krških žrtev 67, 8270
Krško, pod vložno št. 2/00014/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zorman Ernest, razrešen 31. 10.
1998; direktor Strupeh Aleksander, Krško,
Cankarjeva 1, imenovan 1. 11. 1998, za-
stopa zadrugo kot v.d. direktorja, brez ome-
jitev, razen da mora pred podpisom pogod-
be o odtujitvi ali nakupu nepremičnin prido-
biti soglasje upravnega odbora zadruge.

Rg-300779
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00396 z dne 22. 12. 1998 pod
št. vložka 1/03978/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331566
Firma: TERME POLOVIČ, športno re-

kreativni center d.o.o.
Skrajšana firma: TERME POLOVIČ

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

govornostjo
Sedež: 8257 Dobova, Sela 2
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Polovič Franc, Dobova, Se-

la 2, vstop 14. 10. 1998, vložek 5,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polovič Franc, imenovan 14. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
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.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 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;
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); 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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
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smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-300780
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00339 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KOMFOR, gradbeno pod-
jetje d.o.o., Brežice, sedež: Meškova 4,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/01487/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo kapitala, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442338
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kuševič Ivica, Brežice,

Meškova ulica 4, vstop 25. 10. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 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; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

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

Rg-300781
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00317 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BEREX INTERNATIONAL,
trgovina, uvoz-izvoz, zastopstvo d.o.o.,
sedež: Jesenice na Dolenjskem 9b,
8261 Jesenice na Dolenjskem, pod vlož-
no št. 1/03768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5914647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kocjan Stane, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Sečen Dušan, Brežice, Linhartova
2, imenovan 1. 7. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-300782
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00371 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SKALA, podjetje za grad-
bena dela in trgovino na debelo in drob-
no Brežice d.o.o., sedež: Pod obzidjem
28b, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5296021
Ustanovitelj: Volovec Marjan, Dobova,

Mihalovec 69b, vstop 27. 10. 1989, vlo-
žek 495.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Volovec Lidija, Dobova, Mihalovec
69b, vstop 27. 10. 1989, vložek 480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petan Ma-

rija, Brežice, Pod obzidjem 26b, vstop 6. 9.
1996, vložek 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-300783
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00341 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ARISTOTEL, zdravstvo in
poslovno svetovanje d.o.o., sedež: Ulica
Ilija Gregoriča 18a, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/03917/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1274040
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:

85121 Osnovna zdravstvena dejavnost.

Rg-300785
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00246 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LEKARNA BREŽICE p.o.,
sedež: Černelčeva ulica 8, 8250 Breži-
ce, pod vložno št. 1/02359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5053510
Firma: LEKARNA BREŽICE
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pečarevič Dominika, razrešena
14. 4. 1997; direktorica Omerzel Božena,
Pišece, Pavlova vas 70a, imenovana 14. 4.
1997, zastopa lekarno brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7512 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in druge socialne storitve, razen obveznega
socialnega zavarovanja.

Pri dejavnosti pod šifro L 75.12 lekarna
opravlja vse, razen obveznega socialnega
zavarovanja.

LJUBLJANA

Rg-200919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00404 z dne 27. 1. 1998 pri subjektu
vpisa TEVE VARNOST, Tovarna eksplo-
zijsko varnih elektronaprav, d.d., Zagor-
je ob Savi, Cesta zmage 7, sedež: Cesta
zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/10055/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
5551/96 – spremembo sedeža, dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5440572
Firma: TEVE VARNOST, Tovarna eks-

plozijsko varnih elektronaprav, d.d., Za-
gorje ob Savi

Sedež: 1410 Zgorje ob Savi, C. 9.
avg. 59

Člani nadzornega sveta: Tavčar Mitja,
Fritz Zdenko in Žerdin Franc, izstopili 8. 10.
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1996, Kovačič Matjaž, izstopil 9. 9. 1996;
Predanič Franc, Kojnik Vladimir in Mervar
Aleksander, vstopili 8. 10. 1996, Božič Jan-
ko, vstopil 12. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 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; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 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.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Vpiše se sprememba statuta z dne
11. 10. 1996.

Rg-202113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07007 z dne 4. 2. 1998 pri subjektu
vpisa IBL SISTEMI, gradnja investicijskih
objektov, d.d., Ljubljana, Železna cesta
18, sedež: Železna cesta 18, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11827/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5475210
Dejavnost, vpisana 4. 2. 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; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 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.

Sprememba statuta z dne 17. 11. 1997.

Rg-204900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06704 z dne 22. 4. 1998 pri subjektu
vpisa IMMORENT,  leasing nepremičnin,
d.o.o., firma v nemškem jeziku: IMMORENT
Immobilienleasing GmbH, sedež: Poljan-
ska cesta št. 97, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29638/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1213750
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta št. 56.

Rg-205013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03946 z dne 23. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MF&M, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Zamostec 67, Sodražica,
sedež: Zamostec 67, 1317 Sodražica,
pod vložno št. 1/19438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5659965

Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Franc, Ribnica,

Breg 18, vstopil 2. 7. 1992, vložil
1,498.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.
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Rg-206515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01588 z dne 19. 5. 1998 pri subjektu
vpisa VILAR, proizvodno, trgovsko, uvoz-
no-izvozno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Dob, sedež: Ljubljanska 1, 1233 Dob,
pod vložno št. 1/23981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in akta o ustanovitvi ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5841089
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vilar Martin, Dob, Ljubljan-

ska 1, vstopil 17. 5. 1993, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 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; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kam-
nin, d.n.; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 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); 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; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 3. 1998.

Rg-207684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01090 z dne 9. 3. 1998 pri subjektu
vpisa SVETOVALNI CENTER, gospodar-
sko svetovanje komunalnim in stano-
vanjskim podjetjem Slovenije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Poljanska c. 6/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11918/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 18743/94 – uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5475902
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komunalno podjetje, Komu-

nala Cerknica, izstopilo 5. 3. 1992, Repub-
liški odbor sindikata Komunalnega in stano-
vanjskega gospodarstva Slovenije, Ljublja-
na, Komunalno podjetje Hrastnik, Javno ko-
munalno podjetje Komunala Izola,
Komunalno stavbeno podjetje Kostak Kr-
ško, Komunalna energetika Nova Gorica,
Komunala Sevnica, Komunala Trebnje, Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Domžale in
DOM, Stanovanjsko gospodarstvo Nova Go-
rica, izstopili 19. 4. 1994; M & M, Podjetje
za poslovno sodelovanje in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, vstopil
19. 4. 1994, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornsot: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Soglasje Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo opr. št. 1811/94 ijs.

Rg-208494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01833 z dne 23. 7. 1998 pri subjektu
vpisa ELMO, Elektromontažno podjetje,
d.d., sedež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5078032

Člani nadzornega sveta: Svet Tone, Se-
molič Viljem in Koprivc Branko, izstopili
27. 2. 1998; Lavrič Zdravko, Abrahamzberg
Milan, Fink Janja, Stopar Mihaela, Komar
Oliver in Merčun Janez, vstopili 27. 2.
1998.

Sprememba statuta z dne 27. 2. 1998.

Rg-209480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02844 z dne 20. 8. 1998 pri subjektu
vpisa PVP INTERNATIONAL, založništvo
in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot
heroja Trtnika 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29072/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1125206
Ustanoviteljica: Piško Igor, izstopil 16. 4.

1998; Blatnik Petra, Ljubljana, Beblerjev trg
6, vstopila 4. 3. 1997, vložila 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Piško Igor, razrešen 16. 4. 1998;
direktorica Blatnik Petra, imenovana 16. 4.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 16. 4. 1998.

Rg-209481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02846 z dne 20. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1304801
Firma: TOP TRADING, trgovska druž-

ba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOP TRADING, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Spruk Sonja, Kamnik,

Klavčičeva 8, vstopila 18. 3. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Spruk Sonja, imenovana 18. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 7. 1998: 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 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 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-210075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03313 z dne 10. 7. 1998 pri subjektu
vpisa CENTRA, trgovina, d.o.o., sedež:
Glavarjeva 45, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06856/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1191071
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 5030

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 6. 1998.

Rg-210414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04482 z dne 14. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30993/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317890
Firma: SK TRANSPORT, družba za tr-

govino, cestni prevoz in opravljanje po-
možnih prometnih dejavnosti, d.o.o.,
Brezovi dol

Skrajšana firma: SK TRANSPORT,
d.o.o., Brezovi dol

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornsotjo

Sedež:  1303  Zagradec,  Brezovi
dol 18

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Jože, Zagradec,

Brezovi dol 18, vstopil 13. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Jože, imenovan 13. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-210445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03914 z dne 21. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31019/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1313835
Firma: QSI, Mednarodna šola Ljubljana
Skrajšana firma: QSI, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Puharjeva 10
Ustanovitelj: QUALITY SCHOOLS IN-

TERNATIONAL SANAA, YEMEN, Sanaa,
Republika Yemen, P.O. Box 2002, vstopil
10. 6. 1998, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meier Richard, Ljubljana, Podlimbar-
skega 43, imenovan 10. 6. 1998, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje; 80103 Dejavnost zavodov za izo-
braževanje otrok z motnjami v razvoju; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-210660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01304 z dne 9. 10. 1998 pri subjektu

vpisa SECOM TRADE, trgovina, inženi-
ring in razvoj, d.o.o., sedež: Podjunska
17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5400422
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 1551

Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost 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.; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 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; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 16. 6. 1999 / Stran 3223

vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-210672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02580 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa CO LIBRI, založništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Prešernova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02644/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rojc

Debeljak Danica, Velike Lašče, Plosovo 1,
razrešena 1. 1. 1998 kot direktorica in ime-
novana za zastopnico, ki zastopa družbo
kot v.d. direktorja.

Rg-210705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05016 z dne 29. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana, sedež:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17869/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, na-
ziva ustanoviteljev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5642817002
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovi-
no, zastopstvo in posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Velenje

Skrajšana firma: PREŠERNOVA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana, Podružnica Ve-
lenje

Sedež: 3320 Velenje, Trg mladosti 6
Ustanoviteljica: Prešernova družba, Pod-

jetje za založništvo, distribucijo, trgovino,
zastopstvo in posredovanje, d.d., Ljubljana,
Opekarska 4a, vstopila 22. 10. 1996, od-
govornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tkalčič Levin, razrešen 2. 9. 1998;
zastopnik Lubej Edvard, Maribor, Prešerno-
va 26, imenovan 2. 9. 1998.

Rg-210900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03619 z dne 11. 8. 1998 pri subjektu
vpisa ROZINA, d.o.o., svetovanje, posre-
dovanje, storitev, Višnja gora, sedež:
Dedni dol 24, 1294 Višnja gora, pod vlož-
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no št. 1/11594/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo ustanovitelja, deleža, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5483115
Ustanovitelj: Rozina Marija, izstopila

11. 6. 1998; Rozina Jože, Višnja gora, Ded-
ni dol 24, vstopil 23. 1. 1991, vložil
1,675.076 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rozina Marija, razrešena 11. 6.
1998; direktor Rozina Jože, Višnja gora,
Dedni dol 24, imenovan 11. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1998.

Rg-211315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02163 z dne 13. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GOLFTURIST, turizem in rent
agencija, d.o.o., sedež: Trdinova 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5111463
Ustanovitelja: Slovenski odškodninski

skald, d.d. in Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, izstopila
12. 12. 1997, ter Kmečki sklad 2, d.d.,
izstopil 8. 12. 1997; Penko Vilma, Domža-
le, Miklošičeva ulica 4a, vložila 11,577.000
SIT, in Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, p.p. 92, vložil
6,852.000 SIT – vstopila 5. 6. 1996, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-211513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02172 z dne 1. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa STUDIO MAKSIMA, družba za
promet z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5540011
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Medvešek Renata, razrešena
24. 3. 1998; Žic Alan, Rijeka, Giuseppea
Duella 2, razrešen 24. 3. 1998 kot proku-
rist in imenovan za direktorja, ki zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev, in proku-
ristka Tomašić Suzana, Ljubljana, Nanoška
ul. 3, imenovana 24. 3. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 3. 1998.

Rg-211951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04627 z dne 29. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa AMBIENT, Projektivno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 25, sedež:
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5024960
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., izstopila 19. 12. 1997; Kapitalski
sklad odškodninskega in pokojninskega za-
varovanja, izstopil 6. 5. 1998; Kmečki sklad
4 PID, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vsto-
pil 19. 12. 1997, vložil 1,450.000 SIT, in
Kmečki sklad 1 PID, d.d., Ljubljana, Miklo-
šičeva 4, vstopil 6. 5. 1998, vložil 730.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-212213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04983 z dne 28. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31041/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319477
Firma: IZIX, investicije, d.o.o.
Skrajšana firma: IZIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva

cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Iztok, Ljubljana, Mi-

klošičeva cesta 2, vstopil 31. 8. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jazbec Iztok, imenovan 31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 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.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-212238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02688 z dne 15. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31118/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1263781
Firma: EKOM-LES, proizvodnja, trgo-

vina, galerija, d.o.o.
Skrajšana firma: EKOM-LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Potok 2
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Volkar Branko, Komenda,

Zadružna 21, in Špenko Nikolaj, Komenda,
Čebuljeva 18, vstopila 22. 4. 1998, vložila
po 760.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volkar Branko, imenovan 22. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211 Izda-
janje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 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-
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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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 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; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-212480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02589 z dne 12. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LEMON, trgovina in storitve,
d.o.o., Vrhnika, sedež: Dobovičnikova uli-
ca 58, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/27328/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5920795
Firma: I.R.D. – PROJECT, investicijsko

razvojna družba, proizvodnja plovil,
d.o.o.

Skrajšana firma: I.R.D. – PROJECT,
d.o.o.

Sedež: 1370 Logatec, Industrijska
cona

Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sakelšek Boris, Vrhnika, Do-

bovičnikova ulica 58, vstopil 19. 6. 1997,
vložil 1,962.000 SIT, ter Ogorevc Vladimir,
Ljubljana, Spodnje Gameljne 27, Dimc Alek-
sander, Ljubljana, Novi trg 1, in Gašpar Gor-
dan, Piran, Ulica Ivana Regenta 12, vstopili
6. 10. 1998, vložili po 3,346.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998:
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 35300 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1998.

Rg-212649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06503 z dne 7. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31312/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339508
Firma: O & V ARTOCOMMERCE, trgo-

vina, posredovanje, storitve in inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: O & V ARTOCOMMER-
CE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tselyukh Olha in Shulga

Viktor, oba iz Kieva, Ul. Garina 46, vstopila
11. 11. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Tselyukh Olha, zastopnik Shulga
Viktor ter prokuristki Ferenc Hristina, Ljub-
ljana, Bilečanska 4, in Tselyukh Volodym-
yra, Lvov, Lvov ob. Brody, Ul. Galan 5, ime-
novani 11. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
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; 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; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
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nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 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; 71402 Dejavnost video-
tek; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-212720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05691 z dne 30. 11. 1998 pri subjektu
vpisa BELINKA KEMOSTIK, Tovarna lepil
in kemičnih izdelkov, d.d., sedež: Molko-
va 10, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/02160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5043492
Sprememba statuta z dne 16. 9. 1998.

Rg-212723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06140 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa IBL SISTEMI, gradnja investicij-
skih objektov, d.d., Ljubljana, Železna
cesta 18, sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11827/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5475210
Člani nadzornega sveta: Cunder Franci,

Kordiš Anton, Arrigler Bojan in Guzelj Franc,
izstopili 30. 7. 1998; Kolenc Matjaž, Zu-
pančič Alojz, Špolar Andrej in Blažun Brani-
mir, vstopili 30. 7. 1998; Vašl Jože, izstopil
in ponovno vstopil 30. 7. 1998.

Rg-212728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06887 z dne 10. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31334/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353454
Firma: TISKARNA PLEŠKO, d.o.o., Ti-

skarstvo in z njim povezane storitve,
Rožna dolina c. XV/9a, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: TISKARNA PLEŠKO,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina
c. XV/9a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pleško Metka, Ljubljana,

Rožna dolina c. IV/36, vstopila 17. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pleško Metka, imenovana 17. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-212788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04901 z dne 26. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31269/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1318241
Firma: HUMAR-THIRD EYE, družba za

višinska dela in gorništvo, k.d.
Skrajšana firma: HUMAR-THIRD EYE,

k.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  1241  Kamnik,  Velika  Roži-

ča 4b
Ustanovitelja: Humar Sergeja Viktorija,

vložila 8.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Humar Tomaž, ki odgovarja s svojim
premoženjem, oba iz Kamnika, Vilka Rožiča
4b, vstopila 22. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humar Tomaž, imenovan 22. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 7470 Čiščenje
stavb; 92623 Druge športne dejavnosti;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-212790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05420 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa HORIZONTE, družba za razvoj
podjetij, d.o.o., sedež: Štefanova ulica
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, ustanovitelja, deleža in datuma
pooblastila zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5899281
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 30
Osnovni kapital: 73,700.000 SIT
Ustanovitelja: HORIZONTE VENTURE

MANAGEMENT GMBH, Wien, izstopil
30. 6. 1997; Tehnološko razvojni sklad Re-

publike Slovenije, d.d., Ljubljana, Štefano-
va 15, vstopil 30. 6. 1997, vložil 9,200.000
SIT, in SKB BANKA, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, vstopila 10. 2. 1995, vložila
64,500.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krejs Franz Reinhard, Wien, Lust-
kandlgasse 12/12, ki zastopa družbo sku-
paj s prokuristom, in prokurist Penca Matej,
Ljubljana, Trnovska ulica 6, razrešena in po-
novno imenovana 30. 6. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1997.

Rg-212793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05863 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpsia BEST COUNTRY, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Notranje Gorice, sedež:
Podpeška cesta 299, 1357 Notranje Go-
rice, pod vložno št. 1/29370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1191683
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; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 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; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
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ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja 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
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje
žice; 2735 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 11. 1998.

Rg-212805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06406 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DHM HUSKIĆ, k.d., Gradbeniš-
tvo in storitve, Ljubljana, sedež: Rimska
25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1313606
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68.

Rg-212888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02952 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa COPY H.I.R., proizvodnja, trže-
nje, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ker-
snikova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-

tala, spremembo in uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5749263
Osnovni kapital: 2,117 .000 SIT
Ustanovitelj: Selimanović Ramiz, Ljublja-

na, Hacquetova 3, vstopil 8. 4. 1993, vložil
2,117.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in

motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3630 Proizvodnja glasbenih inštrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 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; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-

tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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.;
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 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-212889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00972 z dne 13. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MOEBEL DESIGN, družba z ome-
jeno odgovornostjo, sedež: Pod hribom
5, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/06509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala in deležev, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5356822
Firma: MOEBEL DESIGN, proizvodnja

in inženiring, d.o.o., Radomlje
Skrajšana firma: Moebel design, d.o.o.,

Radomlje
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Urbanija Anton, vložil

1,500.000 SIT, in Urbanija Tatjana, vložila
10.000 SIT, oba iz Radomelj, Pod hribom 5,
vstopila 16. 2. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 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; 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.; 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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 2. 1997.

Rg-212982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05795 z dne 30. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31278/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1328492
Firma: ALCON S.A., Podružnica Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 100
Ustanovitelj: ALCON S.A., Cham, Sin-

serstrasse 47, vstopil 25. 9. 1998, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kristan Marjan, Ljubljana, Smrtniko-
va ulica 4, imenovan 25. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-212986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06052 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KOMPAS RENT A CAR, družba za
prodajo, izposojo vozil, prevoze potni-
kov z vsemi vozili doma in v tujini, trgovi-
na, uvoz in izvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04419/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika in statuta, uskla-
ditev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5004551
Osnovni kapital: 4.026,347.000 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS HERTZ RENT A

CAR, p.o., Ljubljana, Celovška 206, izstopil
3. 12. 1998; upniki iz pravnomočnega

sklepa o potrditvi prisilne poravnave, vložili
2.606,879.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vlo-
žil 141,947.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 141,947.000 SIT, Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložila 1.025,069.000 SIT, in upravičenci
interne razdelitve, vložili 110,505.000 SIT
– vstopili 3. 12. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Do-
lenc Janez, Ljubljana, Vošnjakova 8, razre-
šen 20. 7. 1998 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo kot pred-
sednik začasne uprave, in zastopnika Zava-
šnik Marinka, Domžale, Slamnikarska 29,
in Jakša Franc, Ljubljana, Vinterca 8, ime-
novana 20. 7. 1998, ki zastopata družbo
kot člana začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Nemec Viljem,
Prebil Pavel, Kecman Dušan, Kužnik Jože,
Štrus Marjan in Avsec Matjaž, vstopili 14. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 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;
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; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 14. 7. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi odločbe Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
št. LP 015160/1226-1998/SD z dne
20. 10. 1998.

NOVA GORICA

Rg-300317
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00384 z dne 10. 11.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSTVO VI-
PAVA AGROIND VIPAVA 1894 p.o., Vipa-
va, sedež: Vinarska cesta 5, 5271 Vipa-
va, pod vložno št. 1/01021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, skrajša-
ne firme, kapital, spremembo ustanovite-
ljev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, nadzorni svet in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5150035
Firma: AGROIND VIPAVA 1894, Vipa-

va d.d.
Skrajšana firma: VIPAVA 1894 d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 834,234.000 SIT
Ustanovitelji: KK VIPAVA, TOZD Kmetij-

ska predelava, izstop 28. 4. 1998; KK VI-
PAVA; TOZD Strojni park, izstop 28. 4.
1998; Slovenska razvojna družba, Ljublja-
na, Dunajska 120, vstop 28. 4. 1998, vlo-
žek 85,320.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 28. 4. 1998, vložek
32,118.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 28. 4. 1998,
vložek 32,118.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 28. 4. 1998, vložili 185,268.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci interne razdelitve, vstopili 28. 4.
1998, vložili 146,528.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; zadružni upravičen-
ci, vstopili 28. 4. 1998, vložili
352,882.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.
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Člani nadzornega sveta: Žvanut Adam,
Plahuta Primož, Ukmar Marica, Rosa Darko
in Čuk Franc, vsi vstopili 7. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 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; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, številka LP 00961/01124-1998/ST z
dne 28. 4. 1998.

Rg-300318
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00790 z dne 1. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT AN-
HOVO, Gradbeni materiali, d.d., sedež:
Vojkova ulica 1, 5210 Anhovo, pod vlož-
no št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5043816
Osnovni kapital: 8.741,700.000 SIT.

Rg-300326
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00855 z dne 3. 12.
1998 pri subjektu vpisa KONTO, Ekonom-
ski in računalniški inženiring, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev 4,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.

1/02816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5705096
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 85142 Alternativne oblike zdravlje-
nja; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-300327
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00853 z dne 3. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT AN-
HOVO, Razvojno raziskovalni inštitut
d.o.o., Anhovo, sedež: Anhovo, 5210 An-
hovo, pod vložno št. 1/01736/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5513774
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Gabrijelčič Magda, razrešena
12. 11. 1997; direktorica Ljubič-Mlakar Ta-
nja, Nova Gorica, Gradnikove brigade 33,
imenovana 12. 11. 1997.

Rg-300329
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00859 z dne 4. 12.
1998 pri subjektu vpisa PROAGENT, Pod-
jetje za svetovanje, prodajo in posredo-

vanje d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidri-
čeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01386/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5443083
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT Nova Gorica

d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstop
10. 12. 1990, vložek 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-300333
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00842 z dne 7. 12.
1998 pod št. vložka 1/03873/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 1357689
Firma: DELSA LIMANOSKI & CO.

d.n.o., Podjetje za gradbeništvo, Čez-
soča

Skrajšana firma: DELSA LIMANOSKI &
CO d.n.o., Čezsoča

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 5230 Bovec, Čezsoča 43
Ustanovitelja: Limanoski Safet in Lima-

noski Džemajl, oba Struga, Podgorci, vsto-
pila 24. 11. 1998, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Limanoski Safet, imenovan 24. 11.
1998; družbenik Limanoski Džemajl,
imenovan 24. 11. 1998, je izvzet od za-
stopanja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 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.

Rg-300334
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00762 z dne 7. 12.
1998 pod št. vložka 1/03871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
skupnosti s temile podatki:

Matična št.: 1338455
Firma: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNI-

KOV Stanovanjske hiše Kidričeva 26a,
Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež:  5000  Nova  Gorica,  Kidriče-

va 26a
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

seznamu, vstopili 13. 10. 1998, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zlatoper Milan, Nova Gorica, Kidri-
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čeva 26a, imenovan 13. 10. 1998, kot
predsednik skupnosti zastopa brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-300335
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00866 z dne 9. 12.
1998 pri subjektu vpisa SMART – TRGOVI-
NA, Trgovina in storitve d.o.o., Šempe-
ter pri Gorici, sedež: Cesta prekomor-
skih brigad 62a, 5290 Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/03618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5947626
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Krnel Bojan, Prestranek, Koče 47,
imenovan 1. 12. 1998.

Rg-300343
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00851 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa SLO – CAR d.o.o.,
Transport in marketing, Ajdovščina, se-
dež: Goriška cesta št. 45, 5270 Ajdovšči-
na, pod vložno št. 1/03122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, povečanje osnovnega kapitala in os-
novnih vložkov, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5767229
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska 4
Osnovni kapital: 67,141.000 SIT
Ustanovitelja: Slokar Milan, Ajdovščina,

Goriška cesta 45, vstop 22. 5. 1993, vlo-
žek 46,573.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slokar Vladimir, Ajdovščina, Go-
riška cesta 43, vstop 22. 5. 1993, vložek
20,567.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Slo-
kar Vladimir, razrešen 18. 11. 1998 kot na-
mestnik direktorja; zastopnica Slokar Nives,
Nova Gorica, Ul. Marija Kogoja 25, imeno-
vana 18. 11. 1998, zastopa družbo kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo 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 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; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5262 Trgo-

vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 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; 6030 Cevovodni transport;
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; 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1998.

Rg-300351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00880 z dne 11. 12.
1998 pri subjektu vpisa ALPSKI TURIS-
TIČNI CENTER KANIN Bovec, d.o.o., se-
dež: Dvor 43, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/00658/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5098092
Osnovni kapital: 152,280.000 SIT
Ustanovitelji: ALPKOMERC Tolmin d.d.,

Most na Soči, Postaja 4, vstop 22. 5. 1997,
vložek 29,360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 11. 1998.

Rg-300361
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00871 z dne 15. 12.
1998 pod št. vložka 1/03876/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
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Matična št.: 1358308
Firma: BAUMIT BAHTIJAROSKI & CO.

d.n.o., Podjetje za gradbeništvo Poljubinj
Skrajšana firma: BAUMIT BAHTIJA-

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

odgovornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Poljubinj 77
Ustanovitelja: Bahtijaroski Kemajl in Bah-

tijaroski Rešat, oba S. Labuništa, Labuništa
Struga, vstopila 4. 11. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Bahtijaroski Kemajl, imenovan 4. 11.
1998; družbenik Bahtijaroski Rešat, ime-
novan 4. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 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.

Rg-300362
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00867 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa METALFLEX, Druž-
ba za proizvodnjo industrijske opreme
d.o.o., sedež: Poljubinj 89e, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/00066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
kov in spremembo poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033454
Ustanovitelj: Šturm Darinka, izstop

26. 11. 1998; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja Slovenije
d.d., izstop 18. 11. 1998; SRP, Družba za
prestrukturiranje in upravljanje podjetij d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 22. 1. 1997,
vložek 945,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja

Rg-300364
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00847 z dne 17. 12.
1998 pri subjektu vpisa H & D, Turizem in
poslovne storitve d.o.o., sedež: Prešer-
nova 4, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 1338382
Osnovni kapital: 65,461.203 SIT
Ustanovitelj: AVALON CASINO DEVEL-

OPMENT C.V., Hoofdorp, Tuinweg 6-10,
vstop 30. 9. 1998, vložek 65,461.203 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300365
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00829 z dne 17. 12.

1998 pri subjektu vpisa IKA, Industrijska
konfekcija Ajdovščina d.d., sedež: Tovar-
niška 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5144124
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štanc Zvonko, Šempas, Vitovlje 16,
razrešen 24. 9. 1998 in ponovno imenovan
za direktorja.

Rg-300366
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00893 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa TEC, Gradbeni
inženiring d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Damber 12, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00833/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5381541
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-300368
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00556 z dne 18. 12.
1998 pod št. vložka 1/00833/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5381541002

Firma: TEC, Gradbeni inženiring
d.o.o., Nova Gorica, Poslovna enota Sol-
kan

Skrajšana firma: TEC d.o.o., Nova Go-
rica, PE Solkan

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež:  5250  Solkan,  Med  ograda-

mi 3
Ustanovitelj: TEC, Gradbeni inženiring

d.o.o., Nova Gorica, Damber 12, vstop
25. 5. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mozetič Jordan, Nova Gorica, Dam-
ber 12, imenovan 25. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-300369
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00895 z dne 18. 12.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MIREN, sedež: Miren 140, 5291 Miren,
pod vložno št. 1/00076/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5085829
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Humar Neva, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 14b, razrešena 7. 7. 1998 kot
ravnateljica ter Humer Neva, Nova Gorica,
Ledine 81, imenovana za v.d. ravnateljico,
ki zastopa brez omejitev.
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Rg-300378
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 95/00358 z dne 28. 12.
1998 pri subjektu vpisa PROBIRO AJ-
DOVŠČINA, Podjetje za inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 23,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5458447
Skrajšana firma: PROBIRO AJDOVŠČI-

NA d.o.o., Ajdovščina
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT NOVA GORICA

d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstop
17. 12. 1990, vložek 1,510.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pišot Marjan, Von-
čina Silvester, Seljak Peter, Jereb Viktor,
Vodopivec Marjana, Harej Jožef, Tabaj Emil,
Beguš Stane in Šuligoj Dušan, vsi izstopili
28. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 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; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-300384
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00010 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa TRGO-AGENS, Po-
sredovanje in cenitve nepremičnin
d.o.o., Kanal, sedež: Vojkova 6, 5213
Kanal, pod vložno št. 1/02427/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje ka-
pitala in pripojitev k družbi PINTAR-AGENS
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5617693
Osnovni kapital: 8,101.124 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Nataša, Nova Go-

rica, Bratov Hvalič 144, vstop 5. 4. 1992,
vložek 8,101.124 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pripojitev k družbi PINTAR-AGENS, ce-
nitve, svetovanje in posredništvo, Nova Go-

rica d.o.o., na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 23. 12. 1997.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300385
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00009 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa PINTAR-AGENS,
Cenitve, svetovanje in posredništvo, No-
va Gorica, d.o.o. sedež: Bratov Hvalič
144, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe TRGO-AGENS
d.o.o., povečanje kapitala, spremembo
ustanovitelja ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5306906
Osnovni kapital: 9,603.124 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Nataša, Ljubljana,

Matjaževa ulica 15, vstop 23. 12. 1997,
vložek 8,101.124 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7411
Pravno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.11, družba
opravlja samo: sodno cenilstvo in izve-
denstvo.

Pripojitev družbe TRGO-AGENS, Posre-
dovanje in cenitve nepremičnin d.o.o., Ka-
nal, Vojkova 6, Kanal, na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 23. 12. 1997.

Rg-300386
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00924 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa CHINA BLUE, Tr-
govina in gostinstvo d.o.o., sedež: Ren-
ški podkraj 16d, 5292 Renče, pod vlož-
no št. 1/03659/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5981204
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:

5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-

ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300388
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00923 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa GENERAL TRADE,
Trgovske storitve d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Tolminskih puntarjev 2, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/02654/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5676398
Firma: GENERAL TRADE, Trgovske

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: G. T., d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, V

Mlinu 18.

Rg-300391
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00882 z dne 30. 12.
1998 pri subjektu vpisa GRAPA, Trgovsko
proizvodno podjetje d.o.o., Tolmin, Žab-
če 39, sedež: Žabče 39, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, ustanovi-
telja, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1337947
Firma: D-IMEX, Proizvodnja, trgovina

in zastopanje d.o.o.
Skrajšana firma: D-IMEX d.o.o.
Sedež: 5222 Kobarid, Staro selo 1b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Langenfus Tomaž, izstop

5. 11. 1998; Hvala Marjan, izstop 5. 11.
1998; Skočir Danica, Kobarid, Staro selo
1b, vstop 5. 11. 1998, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skočir Dušan,
Arnoldstein, Weidenweg 3, vstop 5. 11.
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1998, vložek 1,350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Langenfus Tomaž, razrešen 5. 11.
1998; direktorica Skočir Danica, imenova-
na 5. 11. 1998; zastopnik Skočir Dušan,
imenovan 5. 11. 1998, kot pomočnik di-
rektorice zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;

7483 Tajniška dela in prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-300392
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00881 z dne 30. 12.
1998 pri subjektu vpisa D-IMEX, Uvoz-iz-
voz, nabava in prodaja, zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in stori-
tev Kobarid, d.o.o., sedež: Staro selo 1b,
5222 Kobarid, pod vložno št.
1/00414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5301173
Firma: D-IMEX SISTEMI, Proizvodnja,

trgovina in zastopanje d.o.o.
Skrajšana firma: D-IMEX SISTEMI d.o.o.

Rg-300393
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00894 z dne 30. 12.
1998 pri subjektu vpisa JAVNO KOMUNAL-
NO PODJETJE IDRIJA d.o.o., Carla Ja-
koba 4, Idrija, sedež: Carla Jakoba 4,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/00227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme, spremem-
bo družbenika in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5144647
Firma: KOMUNALA, Javno komunal-

no podjetje Idrija d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA d.o.o.
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
10. 3. 1998, vložek 3,251.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; VIPA INVEST SOČA,
Pooblaščena investicijska družba d.d., No-
va Gorica, Kidričeva 7, vstop 3. 7. 1998,
vložek 4,736.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-300394
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00869 z dne 30. 12.
1998 pri subjektu vpisa PROBIRO AJ-
DOVŠČINA, Podjetje za inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 23,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5458447
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pišot Marjan, razrešen 31. 12. 1996;
zastopnik Gregorčič Edo, Nova Gorica, Pod
Škabrijelom št. 16, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-300396
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00888 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– VZDRŽEVANJE d.o.o., Anhovo, sedež:
Anhovo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev SALONIT ANHOVO d.d.
s temile podatki:

Matična št.: 5513740
Pripojitev k družbi SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300397
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00889 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– CEMENT d.o.o., Anhovo sedež: Anho-
vo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k SALONIT ANHOVO d.d.
s temile podatki:

Matična št.: 5513758
Pripojitev k družbi SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300398
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00890 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT AN-
HOVO – TESAL d.o.o., sedež: Anhovo,
5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k SALONIT ANHOVO
d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5513731
Pripojitev k družbi SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300399
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00891 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– FIBROSAL, Proizvodnja vlaknocement-
nih izdelkov d.o.o. Anhovo, sedež: Anho-
vo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k SALONIT ANHOVO d.d.
s temile podatki:

Matična št.: 5513766
Pripojitev k družbi SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300400
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00892 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– Razvojno raziskovalni inštitut d.o.o.
Anhovo, sedež: Anhovo, 5210 Anhovo,
pod vložno št. 1/01736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k SALONIT
ANHOVO d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5513774
Pripojitev k družbi SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 9. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300401
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00887 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO
– Gradbeni materiali, d.d. , sedež: Vojko-
va ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/00127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družb k prevzemni družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5043816
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Pripojitev družb: SALONIT ANHOVO –
VZDRŽEVANJE d.o.o., Anhovo; SALONIT
ANHOVO – CEMENT d.o.o., Anhovo; SA-
LONIT ANHOVO – TESAL d.o.o., Anhovo;
SALONIT ANHOVO – FIBROSAL, Pro-
izvodnja vlaknocementnih izdelkov d.o.o.,
Anhovo; SALONIT ANHOVO, Razvojno ra-
ziskovalni inštitut d.o.o., Anhovo na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 9. 12.
1998.

Rg-300402
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00905 z dne 31. l2.
1998 pri subjektu vpisa POLPRIM, Poles
primarna, podjetja za proizvodnjo žaga-
nega lesa d.o.o., Kneža, sedež: Kneža
61a, 5216 Most na Soči, pod vložno št.
1/01594/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi BRST d.o.o. Vr-
tovin s temile podatki:

Matična št.: 5470234
Pripojitev k družbi BRST, Podjetje za pro-

izvodnjo, predelavo, nakup in prodajo lesa
in lesenih proizvodov, ter opravljanje stori-
tev v cestnem prometu d.o.o., Vrtovin na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 11. 12.
1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-300403
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00907 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa BRST, Podjetje
za proizvodnjo, predelavo, nakup in
prodajo lesa in lesnih proizvodov, ter
opravljanje storitev v cestnem prometu
d.o.o., Vrtovin, sedež: Vrtovin 27, 5262
Črniče, pod vložno št. 1/00276/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnika in pripojitev
družb POLPRIM d.o.o. in PIRJEVEC d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5279674
Firma: BRST, Predelava in prodaja le-

sa d.o.o.
Skrajšana firma: BRST d.o.o.
Osnovni kapital: 94,091.187,90 SIT
Ustanovitelja: Pirjevec Srečko, Črniče,

Vrtovin 27, vstop 16. 12. 1998, vložek
37,636.475 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pirjevec Stojan, Črniče, Vrtovin 27,
vstop 21. 6. 1989, vložek 56,454.712,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pirjevec Srečko, imenovan 16. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1998:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Pripojitev družb POLPRIM, Poles primar-
na, podjetja za proizvodnjo žaganega lesa
d.o.o. Kneža in PIRJEVEC, Predelava lesa
d.o.o. na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 11. 12. 1998.

Rg-300404
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00906 z dne 31. 12.
1998 pri subjektu vpisa PIRJEVEC, Prede-
lava lesa d.o.o., sedež: Vrtovin 27, 5262
Črniče, pod vložno št. 1/03824/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pripojitev k
družbi BRST d.o.o. Vrtovin s temile podatki:

Matična št.: 1263676
Pripojitev k družbi BRST, Podjetje za pro-

izvodnjo, predelavo, nakup in prodajo lesa
in lesnih proizvodov ter opravljanje storitev v
cestnem prometu d.o.o. Vrtovin, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 11. 12. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-301191
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00896 z dne 5. 1.
1999 pod št. vložka 1/03880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1358332
Firma: GROMAP d.o.o., geodezija in

prostorska informatika
Skrajšana firma: GROMAP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

cesta 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Cigoj Oton, Ajdovščina,

Lokavec 158a, vstop 10. 12. 1998, vlo-
žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Suljkić Dalibor, Ajdovščina, Bevkova
12, vstop 10. 12. 1998, vložek 560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tratnik An-
ton, Col, Žagolič 1, vstop 10. 12. 1998,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tratnik Anton, imenovan 10. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7411 Pravno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 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;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.11 – Pravno
svetovanje – družba opravlja samo sodno
cenilstvo in izvedenstvo.

Rg-301193
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00928 z dne 6. 1.
1999 pod št. vložka 1/03883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1358863
Firma: KCOOP, Trgovina, posredova-

nje in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KCOOP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Župančiče-

va 1č
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kovšca Milan, Ajdovščina,

Župančičeva 1č, vstop 18. 12. 1998, vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kovšca Milan, imenovan 18. 12.
1998; prokuristka Kovšca Sonja, Ajdovšči-
na, Župančičeva 1č, imenovana 18. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2710 Proizvodnja žele-
za, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2734 Vlečenje
žice; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvod-
nja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvod-
nja bakra; 2751 Litje železa; 2752 Litje je-
kla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska 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; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
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gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4010 Oskrba z elek-
triko; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim 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; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-301198
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00857 z dne 11. 1.
1999 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Avto-
busni promet PRIMORSKA d.o.o., sedež:
Vodnikova 2, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5107750
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za raz-

voj d.d., izstop 22. 5. 1998; ter Jereb Ma-
rija in Nanut Stanislav, izstopila 19. 12.
1997; Hrovat Anton, Ljubljana, Celovška
99b, vložek 870.000 SIT, Albreht Roman,
Spodnja Idrija, Ledinske krnice 6, vložek
870.000 SIT, Carli Dušan, Tolmin, Zatol-
min 68, vložek 870.000 SIT, Čefarin Mir-
ko, Cerkno, Jazne 27, vložek 940.000
SIT, Erjavec Silvester, Idrija, Čekovnik 3,
vložek 950.000 SIT, Eržen Milan, Cerkno,
Gorenji Novaki 65, vložek 870.000 SIT,
Jeram Silvo, Cerkno, Bukovo 46, vložek
870.000 SIT, Klemenčič Silvester, Spod-
nja Idrija, Gorenja Kanomlja 31, vložek
870.000 SIT, Lampe Mirko, Črni vrh nad
Irijo, Zalog 74, vložek 940.000 SIT, Lapaj-
ne Branko, Spodnja Idrija, Pečnik 8a, vlo-
žek 870.000 SIT, Lipušček Andrej, Cerk-
no, Cesta OF 4, vložek 870.000 SIT, Moč-
nik Albin, Cerkno, Dol. Novaki 13, vložek
940.000 SIT, Skvarča Stanislav, Črni vrh
nad Idrijo, Predgriže 43, vložek 950.000
SIT, Tušar Alojzij, Cerkno, Šebrelje 5, vlo-
žek 870.000 SIT, Uršič Janko, Spodnja
Idrija, Na griču 7, vložek 940.000 SIT,
Velikanje Silvester, Idrija, Idrijske Krnice
26, vložek 940.000 SIT, Vidmar Danilo,
Spodnja Idrija, Mladinska 12, vložek
870.000 SIT, Vidmar Roman, Idrija, Voj-
skarska 4, vložek 870.000 SIT, Vončina
Pavel, Cerkno, Šebrelje 95, vložek
870.000 SIT, Jeram Ivan, Cerkno, Podla-
mišče 4a, vložek 940.000 SIT, Nanut Dra-
gotin, Idrija, Srebrničeva 40, vložek
1,680.000 SIT, Lazar Bernard, Spodnja
Idrija, Pečnik 16, vložek 870.000 SIT,
Abram Vincenc, Cerkno, Orehek 21, vlo-
žek 1,000.000 SIT, Bogataj Zdenka,
Spodnja Idrija, Mladinska 3, vložek
870.000 SIT, Vidmar Miroslav, Spodnja
Idrija, Mladinska 3, vložek 1,010.000 SIT,
Uršič Lucijan, Idrija, H. Freyerja 4, vložek
940.000 SIT, Abram Pavel, Cerkno, Moč-
nikova 3, vložek 950.000 SIT, Božič Ivan,
Cerkno, Straža 3a, vložek 940.000 SIT,
Nanut Rozalija, Idrija, Srebrničeva 40, vlo-
žek 718.000 SIT, Rupnik Marija, Idrija,
Srebrničeva 40, vložek 716.000 SIT, vsto-

pili 3. 2. 1995, ter Novak Jožefa, Ljublja-
na, Pod kostanji 8, vstopila 19. 12. 1997,
vložila 176.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-301200
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00016 z dne 12. 1. 1999
pod št. vložka 1/03885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365622
Firma: KOPLAST MANFREDA, Pro-

izvodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KOPLAST MANFREDA

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

govornostjo
Sedež: 5216 Most na Soči, Idrija pri

Bači 51
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Manfreda Sonja, Most na

Soči, Idrija pri Bači 71h, vstop 17. 12.
1998, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Manfreda Sonja, imenovana
17. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-301202
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00935 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa FORM – TECH,
Proizvodnja pohištvenega okovja, d.o.o.,
sedež: Podmark 1, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/03746/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1226517
Osnovni kapital: 65,576,530,90 SIT
Ustanovitelj: FORMENTI & GIOVENZA-

NA, S.P.A., Veduggio Con Colzano, Italija,
Via Piave 55, vstop 10. 11. 1997, vložek
65,576.530,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-301203
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00925 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa TERA, Zastopa-
nje, trgovina, svetovanje in proizvodnja
d.o.o., Tumov drevored 17b, Tolmin, se-
dež: Tumov drevored 17b, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/02543/00 vpisalo v sodi
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Firma: TERA, Zastopanje, trgovina,
svetovanje in proizvodnja d.o.o., Tumov
drevored 17b, Tolmin
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Osnovni kapital: 10,151.638 SIT
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:

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; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 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; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2914 Proizvodnja le-
žajev, 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.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92512 Dejavnost arhivov; 92623 Druge

športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-301207
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00022 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa IDITEX, Proizvod-
nja, posredovanje in trgovina d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Vojkova 8c, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5885051
Ustanovitelja: Varl Igor, Nova Gorica,

Cankarjeva 76, vstop 22. 12. 1994, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Varl Vanja, Nova Gorica, Cankarjeva 76,
vstop 10. 11. 1995, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tratnik Ivan, iz-
stop 18. 12. 1998.

Rg-301208
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00025 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa B & Z IZZIV, Za-
vod za pomoč otrokom, mladostnikom
in družinam v stiski, Čepovan, sedež: Če-
povan 96a, 5253 Čepovan, pod vložno
št. 1/03878/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358251
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja.

Rg-301210
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00939 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa GO-LIX, Proizvod-
nja, notranja in zunanja trgovina d.o.o.,
Nova Gorica, Vojkova ulica 111, sedež:
Vojkova 111, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01226/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenikov in
spremembo poslovnih deležev, spremem-
bo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5414253
Ustanovitelja: Špehonja Humbert, Nova

Gorica, Vojkova 111, vstop 22. 6. 1990,
vložek 61,314.369 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Špehonja Miroslava, Nova Gori-
ca, Vojkova 111, vstop 2. 12. 1992, vložek
35,011.529 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potočnik Bogdana, izstop 26. 12.
1998; Špehonja Blanka, izstop 26. 12.
1998; Turin Danilo, izstop 26. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
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; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
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Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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; 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; 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; 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; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 12. 1998.

Rg-301211
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00931 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa MARCHIOL d.o.o.,
Trgovina na debelo in drobno, iz-
voz-uvoz in svetovanje, sedež: Prvačina
84, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/03676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1123114
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrij-

ska 5
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: MARCHIOL S.P.A., Trevi-

so, Italija, Villorba, Viale Della Repub. 41,
vstop 23. 12. 1996, vložek 90,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe Ro-
bert, Dornberk, Prvačina 84, vstop 23. 12.
1996, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stegovec Boris, Nova Gori-
ca, Ulica gradnikove brigade 47, vstop
23. 12. 1996, vložek 5,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-301213
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00811 z dne 14. 1.
1999 pri subjektu vpisa NOVA NOVA, Ra-
dio, televizija in založništvo d.o.o., se-
dež: Goriška cesta 17, 5270 Ajdovšči-
na, pod vložno št. 1/03568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5928524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Stopar Igor, razrešen 22. 9. 1996;
prokurist Grahovac Tomislav, Ajdovščina,
Bevkova 13, imenovan 29. 6. 1998.

Rg-301214
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00028 z dne 14. 1.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANCA BEVKA TOLMIN, sedež: Dijaška
12b, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/01754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5272653
Dejavnost, vpisana dne 14. 1. 1999:

5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-301215
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00031 z dne 15. 1.
1999 pri subjektu vpisa KALATEJA, pro-
izvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Bre-
žič 2a, Tolmin, sedež: Brežič 2a, 5220
Tolmin, pod vložno št. 1/03376/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in povečanje kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5835364
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rakušček Klara, Tolmin,

Brežič št. 2a, vstop 8. 3. 1994, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
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delavo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-301216
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00011 z dne 18. 1.
1999 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BOL-
NIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA, No-
va Gorica, sedež: Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/00033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5055695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žiberna Darko, Komen, Komen
132a, razrešen 6. 2. 1998 kot v.d. direk-
torja ter dne 7. 5. 1998 imenovan za direk-
torja.

Rg-301218
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00917 z dne 20. 1.
1999 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELE-
KTRIKA – ORODJARNA d.o.o., Šempe-
ter, sedež: Vrtojbenska c. 62, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/02117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5563011
Skrajšana firma: ISKRA AVTOELEKTRI-

KA – ORODJARNA
Osnovni kapital: 109,650.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA AVTOELEKTRIKA

Nova Gorica d.d., Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska c. 62, vložek 94,505.400 SIT,
Bizjak Franc, Nova Gorica, Pavšičevo na-
selje 25, vložek 2,347.200 SIT, Trkman
Andek, Nova Gorica, Grčna 14, vložek
1,885.600 SIT, Vitežnik Jelko, Šempeter
pri Gorici, A. Gaberščka 82, vložek
1,689.200 SIT, Živko Miloš, Kostanjevica,
Nova vas 11a, vložek 1,600.800 SIT, Bir-
sa Boris, Šempeter pri Gorici, Markova pot
1, vložek 1,360.200 SIT, Prando Elio, No-
va Gorica, Ivana Regenta 6, vložek
1,316.000 SIT, Bavdaž Jurij, Nova Gori-
ca, Kostanjeviška 17, vložek 1,031.200
SIT, Godnič Milan, Kostanjevica, Kostanje-
vica 104a, vložek 800.400 SIT, Gorup

Marjan, Štanjel, Gabrje 51, vložek
756.200 SIT, Jarc Davorin, Šempeter pri
Gorici, V mlinu 12, vložek 515.600 SIT,
Koglot Zmago, Šempeter, Ul. na Lokvi 6,
vložek 471.400 SIT, Pavlin Marino, Nova
Gorica, Gregorčičeva 13, vložek 471.400
SIT, Ivančič Boris, Nova Gorica, Vipavska
100d, vložek 427.200 SIT, Turel Jordan,
Renče, Renški podkraj 10, vložek
427.200 SIT, vstopili 20. 2. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-301219
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00019 z dne 20. 1.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, sedež:
Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00208/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5221625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Šemrov Jože, razrešen 31. 12. 1998
kot v.d. ravnatelja; zastopnica Valič Sonja,
Nova Gorica, Delpinova 18, imenovana
21. 12. 1998, kot v.d. ravnatelja zastopa
brez omejitev.

Rg-301221
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00037 z dne 21. 1.
1999 pri subjektu vpisa SLOVENSKI
PLINOVODI, Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo ter distribucijo plina d.o.o., se-
dež: Ulica 25. junija 1b, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izbris zastavne
pravice na poslovnih deležih s temile po-
datki:

Matična št.: 5697646
Na podlagi izjave Evropske banke za

obnovo in razvoj (European Bank for
Reconstruction and Development) z dne
2. 6. 1998 se izbriše zastavna pravica na
poslovnih deležih družbenikov: Costruzio-
ni Dondi S.p.A. v nominalni višini
891,221.597,57 SIT; Metanodotti Padani
S.p.A. v nominalni višini 81.434,72 SIT;
SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. v no-
minalni višini 4,478.909,71 SIT, dana v
zavarovanje terjatve upnika European Bank
for Reconstruction and Development, One
Exchange Square, London EC2 A2 EH En-
gland v višini 15,000.000 DEM z obrestmi
dospelostjo razvidni iz pogodbe o zastavi
deležev z dne 7. 11. 1996, vpisani v regi-
ster z opr. št. Srg 5760/96 z dne 21. 4.
1997.

Rg-301227
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00013 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa HITTOURS INTER-
NATIONAL, TURIZEM, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Bevkov trg 6, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme, skrajšane fir-
me in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5476372
Firma: HITTOURS, International, turi-

zem d.o.o., Nova Gorica v likvidaciji
Skrajšana firma: HITTOURS INTERNA-

TIONAL d.o.o., Nova Gorica v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jezeršek Edvard, Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 49, razrešen 1. 12. 1998 in
imenovan za likvidatorja.

Sklep skupščine z dne 1. 12. 1998 o
začetku redne likvidacije.

Rg-301228
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00046 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa T.SPORT, Izdelki
za šport in rekreacijo d.o.o. Šempeter
pri Gorici, sedež: Cesta na Čuklje 68c,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5986346
Firma: T.SPORT, Izdelki za šport in

rekreacijo d.o.o.
Skrajšana firma: T.SPORT d.o.o.
Sedež:  5293  Volčja  Draga,  Dom-

brava 1.

Rg-301230
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00044 z dne 28. 1.
1999 pod št. vložka 1/03890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1365380
Firma: SKOPSKA – SINANOVIČ IN RU-

FATI, Gradbeništvo d.n.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Pod Grč-

no 17
Ustanovitelja: Sinanović Mustafa, Doboj,

Ševarlije 164, vstop 15. 1. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Ru-
fati Fadil, Karpoš, Nikištani b.b., vstop
15. 1. 1999, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-301231
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00058 z dne 29. 1.
1999 pri subjektu vpisa ARIST, Trgovina
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvomajska
48, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5323924
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VSEBINA

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1999:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom.

Rg-301233
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00176 z dne 22. 1. 1999
pod št. vložka 1/03888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277448
Firma: PELA CONSULTING, Podjet-

niško svetovanje d.o.o., Idrija

Skrajšana firma: PELA CONSULTING
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5280 Idrija, Kosovelova 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peschaut Martin, Celovec,

Reichenbergerstrasse 39, vstop 19. 1.
1998, vložek 900.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lazar Tomaž, Idrija, Pot Sv.
Antona 16, vstop 19. 1. 1998, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazar Tomaž, imenovan 19. 1. 1998;
prokurist Peschaut Martin, imenovan 19. 1.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sodni register 3193
Celje 3193
Kranj 3202
Krško 3215
Ljubljana 3219
Nova Gorica 3229


