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Sodni register

KOPER

Rg-400343
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00481 z
dne 1. 3. 1999 pri subjektu vpisa LUČKA –
Trgovina, marketing, turizem, d.o.o.,
Dekani, sedež: Dekani b. št., 6271 Deka-
ni, pod vložno št. 1/03973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanovitelja in osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5740312
Ustanoviteljica: Šukljan Silvo, izstopil 28. 1.

1999, Šukljan Vilma, Koper, Vanganelska
cesta 33/c, vstopila 28. 1. 1999, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šukljan Silvo, razrešen 24. 2. 1999;
direktorica Šukljan Vilma, imenovana 24. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300345
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00223 z
dne 1. 3. 1999 pri subjektu vpisa DAMEN,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo in proda-
jo lesnih izdelkov, Sežana, Partizanska
79, sedež: Partizanska 79, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/01553/00 vpis-
alo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423686
Ustanovitelji: Lovato Roberto, izstopil

28. 1. 1998; Vodopivec Ivan, Sežana, Ces-
ta na Lenivec 22, vstopil 14. 2. 1992, vložil
211.000 SIT; Gorup Rado, Sežana, I. tank-
ovske brigade 3, vstopil 14. 1. 1990, vložil
211.000 SIT, in Lekso Financial, S.A.H.,
Luxembourg, L-1930, 62 avenue de la Lib-
erte, vstopil 28. 1. 1998, vložil 1,080.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 1. 3. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2416 Proiz-
vodnja plastičnih mas v primarni obliki; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutv-
ijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na 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, gradbenim
materialom 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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in to-

aletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske 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; 74841 Pr-
irejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijskih dejavnosti.

Rg-400346
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01957 z
dne 2. 3. 1999 pod vložno št. 1/05584/00
vpisalo v sodni register tega sodišča us-
tanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358537
Firma: LON.MAR, pomorsko-trgovske

dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: LON.MAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo

nabrežje 38



Stran 4086 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Lonzar Giampaolo, Trst,

Italija, Strada per Basovizza 1/01 in Mar-
gon Marko, Koper, Kraljeva ulica 19, vs-
topila 28. 8. 1998, vložila po 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lonzar Giampaolo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Margon Saša,
Koper, Kraljeva ulica 19, imenovana 28. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proiz-
vodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proiz-
vodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodin-
jstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo 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, industri-
jske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelk-
ov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačn-
imi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutv-
ijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in breza-
lkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 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 kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastan-
itve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravl-
janje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 De-
javnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki;

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice; 7412: izvzeta re-
vizijska dejavnost.

Rg-400347
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00410 z
dne 2. 3. 1999 pri subjektu vpisa LNC,
pomorski prevoz in trgovina, d.o.o.,
sedež: Kogojeva 5, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01312/00 vpisalo v sodni reg-
ister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5389356
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 3512

Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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 voz-
ila; 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
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmet-
ijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradben-
ega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohišt-
va, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo
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
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na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi 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 dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
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 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, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecial-
iziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecial-
iziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorn-
imi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usn-
jenimi 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 ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno

s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnic-
ah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastavitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turis-
tom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge nas-
tanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ces-
tni tovorni promet; 6110 Pomorski promet
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovan-
je; 7430 Tehnično preizkušanje in anal-
iziranje; 74843 Druge poslovne dejavnos-
ti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice in zastavljalnice;
92712: samo posebne igre na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-400351
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01123 z
dne 3. 3. 1999 pri subjektu vpisa WORLD-
CAF, import-export, pražarna in trgovi-
na s kavo, d.o.o., Križ, sedež: Križ 263,
6210 Sežana, pod vložno št.
1/02583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5538068
Firma: WORLDCAF, izvoz-uvoz,

pražarna in trgovina s kavo, d.o.o.
Skrajšana firma: WORLDCAF, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Orleška cesta 14
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov.

Rg-400353
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00370 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa STANO-
VANJSKO OBRTNA ZADRUGA KOPER,
z.o.o., COOPERATIVA EDILIZIA AR-
TIGIANA CAPODISTRIA s.r.l., sedež: Can-
karjeva 6, 6000 Koper, pod vložno št.
2/01170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnost s temile podatki:

Matična št.: 5371082
Ustanoviteljica: Georgievski Mite, izstopil

11. 3. 1998. Stepančič Mirjana, Koper,
Gasilska 17, vstopila 11. 3. 1998, vložila
50 SIT, odgovornost: odgovarjata do
določene višine.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijs-
ka 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 rušen-
je v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje.
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Rg-400354
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00385 z
dne 4. 3. 1999 pri subjeku vpisa PINIJA,
Podjetje za turistične in ekonomske
storitve, d.o.o., Portorož, sedež: Sončna
pot 41, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/00660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5284490
Ustanoviteljica: Živec Dimitrij, izstopil 16.

11. 1998; Živec Mateja, Portorož, Sončna
pot 41, vstopila 16. 11. 1998, vložila
450.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400355
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00392 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa
TERA-MAR, posredovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Obala
114, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/02752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, vložkov in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559995
Firma: TERA-MAR, posredovanje,

inženiring in trgovina, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: TERA-MAR, d.o.o.,

Piran
Sedež: 6330 Piran, Bolniška 18
Ustanovitelj: Potokar Antonija in Dobrin-

ja Dario, izstopila 17. 11. 1998. Lulić Medo,
Piran, Bolniška 18, vstopil 17. 11. 1998,
vložil 1,518.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Drevenšek Bojan, razrešen 17. 11. 1998;
direktor Lulić Medo, imenovan 17. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 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 steklars-
ka dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravl-
jalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 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
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelk-
ov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materi-
ala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospod-
injskih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmeti-
jskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecial-
iziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecial-
iziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,

raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih special-
iziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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 po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z ele-
ktričnimi 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
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na 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;
55100 Dejavnost hotelov; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnic-
ah; 55402 Točenje pijač in napitkov v dis-
kotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6010 Železniški promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in organ-
izatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (leas-
ing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organ-
izacija izvedbe nepremočninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 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
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opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblik-
ovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice in zastavljalnice;
7412: razen revizijske dejavnosti; 92712:
samo prirejanje posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-400356
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00209 z
dne 4. 3. 1999 pod št. vložka 1/01157/02
vpisalo v sodni register tega sodišča us-
tanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5362229003
Firma: EPIC COMMERCE–podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino in športni
inženiring, d.o.o., Postojna, EPICENTER
LES, Trgovina Nova Gorica,

Skrajšana firma: EPIC, d.o.o., Postoj-
na, EPICENTER LES, Trgovina Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomajs-

ka ulica 35
Ustanovitelj: EPIC COMMERCE–pod-

jetje za zunanjo in notranjo trgovino in šport-
ni inženiring, d.o.o., Postojna, Tržaška 2,
vstopil 14. 1. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Progar Edvard, Postojna, Volaričeva
24, imenovan 14. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in

kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usn-
jenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatk-
ov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelk-
ov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in kar-
tona; 2123 Proizvodnja pisarniških potreb-
ščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajan-
je knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmeti-
jskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelk-
ov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelk-
ov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proiz-
vodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
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 koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po poš-
ti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavrac-
ij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevaln-
ic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točiln-
icah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Prip-
rava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 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;
63300 Storitve potovalnih agencij in organ-
izatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (leas-
ing); 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Dajan-
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je 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.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigov-
odske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-400357
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00251 z
dne 5. 3. 1999 pod št. vložka 1/05590/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1359193
Firma: 7 TH ARC, razvoj vizualnih teh-

nologij, d.o.
Skrajšana firma: 7 TH ARC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6274 Šmarje pri Kopru, Šmar-

je 156b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Auguštin Boštjan, Šmarje

pri Kopru, Šmarje 156b, Čelig Danijel, Ma-
ribor, Cesta Proletarskih brigad 59, Grlj Gre-
gor, Izola, Ob progi 13, Jagodje, Samastur
Marko, Maribor, Plečnikova ulica 9, Stegel
Miha, Ljubljana, Brilejeva ulica 3, in Pava-
sović Uroš, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 4,
vstopili 6. 1. 1999, vložili po 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Auguštin Boštjan, imenovan 6. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

  Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
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; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost;  9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412:
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-400358
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00345 z
dne 5. 3. 1999 pod št. vložka 1/05591/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1391631
Firma: VELBA, d.o.o., trgovina z notra-

njo opremo, Sežana
Skrajšana firma: VELBA, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Križ št. 64
Osnovni kapital: 3,600.000 SIT
Ustanovitelji: VELANA, tovarna zaves,

Ljubljana, Šmartinska 52, vložila 1,188.000
SIT, FRESCOM, trgovina, turizem in komu-
nalne storitve, d.o.o., Sežana, Križ 206,
vložil 1,188.000 SIT, ter Babič Marjan in
Babič Marija, oba iz Sežane, Križ 64, imet-
nika skupnega poslovnega deleža v višini
1,224.000 SIT–vstopili 26. 1. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mavretič Brankica, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 15, ki zastopa družbo
brez omejitev, zastopnica Babič Marija,
ki kot namestnica direktorice zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Škrlj
Madja, Sežana, Križ 206, imenovane 26.
1. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 7414 Podjetniš-
tvo in poslovno svetovanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-400360
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00159 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa KEMI-
PLAS, kemična industrija in trgovina,
d.o.o., sedež: Dekani 3a, 6271 Dekani,
pod vložno št. 1/01788/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5448794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hadl Vladimir, razrešen 19. 1. 1998;
direktor Moralić Fikret, Zagreb, Hrvoje Ma-
canovića 14, imenovan 19. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-400362
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00348 z
dne 18. 3. 1999 pod št. vložka
1/05601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo sedeža, družbenikov,
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1279017
Firma: OLYMPIA, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 2
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: FLAMING HOLDING, druž-

ba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Na trati 11, vstopil 11. 3.
1998, vložil 9,000.000 SIT, in Radakovič
Milan, Koper, Cesta na Markovec 61, vsto-
pil 15. 12. 1998, vložil 1,000.000 SIT–
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Jožef, razrešen 18. 12.
1998; direktor Bahl Ankush, Ljubljana, Križ-
na ul. 36, imenovan 18. 12. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo 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;
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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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/30618/00 s firmo: OLYMPIA,
družba za trgovino in storitve, d.o.o.; Ljub-
ljana, Na trati 11.

Rg-400364
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02105 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa CEN-
TER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA,
sedež: Tržaška 36, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/00560/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5221960
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pucelj Bojan, razrešen 15. 12. 1998;
direktor Bertok Martin, Koper, Pobegi, l.
Istrske brigade 26, imenovan 15. 12. 1998,
pogodbe o nabavi drobnega inventarja in
potrošnega materiala sklepa neomejeno,
pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev pa sklepa v okviru finančnega načrta
oziroma posebnih sklepov sveta zavoda.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 85321
Dejavnost centra za socialno delo.

Rg-400366
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00384 z
dne 18. 3. 1999 pod št. vložka
1/05603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387120
Firma: SARAGEL, trgovina in gostins-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Prodan Edoardo-Giovanni

in Olivieri Mirjam, oba iz Kopra, Vojkovo
nabrežje 2, vstopila 2. 2. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Olivieri Mirjam, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Prodan Edoar-
do-Giovanni, imenovana 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-

vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 6713:
samo menjalnice.

Rg-400369
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01410 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa
O.PI.MA.–Turistična agencija in menjal-
nica, Ilić, k.d. , sedež: Pristaniška ulica
3, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00908/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop novih družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5332605
V družbo sta vstopila dva komanditista.

Rg-400370
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00347 z
dne 18. 3. 1999 pod št. vložka
1/05602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1391682
Firma: FIPES, finančne in poslovne

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

govornostjo
Sedež: 6258 Prestranek, Koče 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bergoč Edvard in Bergoč

Potočnik Suzana, oba iz Prestranka, Koče
19, vstopila 4. 3. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bergoč Potočnik Suzana, imeno-
vana 4. 3. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.
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Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 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; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-

jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67130: samo menjalnice in zastavljalnice;
74120: razen revizijske dejavnosti.

Rg-400372
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00153 z
dne 22. 3. 1999 pri subjektu vpisa INTER-
SERVIS, Trgovina, transport in storitve,
d.o.o., sedež: Kocjančičeva 8, 6280 An-
karan, pod vložno št. 1/03879/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in vložkov družbenikov
s temile podatki:

Matična št.: 5864925
Osnovni kapital: 5,300.000 SIT
Ustanovitelja: Ščulac Silvano, Dekani 99,

in Kačič Darij, Ankaran, Kocjančičeva 8,
vstopila 5. 9. 1994, vložila po 2,650.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400375
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01016 z
dne 9. 3. 1999 pri subjektu vpisa FILIPIČ
IN OSTALI, d.n.o., Izola, Podjetje za pre-
voz blaga, trgovino in marketing, sedež:
Pittonijeva 2, 6310 Izola, pod vložno št.
1/04751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.:
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov in vložkov, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5838959
Firma: AS FILIPIČ – Računovodske

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Filipič Damjan in Filipič Ana-

stazija, izstopila 26. 5. 1995; Filipič Silve-
stra, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
13. 10. 1995, in Filipič Albert, vstopil 26. 5.
1995, oba iz Izole, Ulica Osvobodilne fron-
te 16, vložila po 755.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenika Filipič Damjan in Filipič Anasta-
zija, razrešena 13. 10. 1995; Filipič Silve-
stra, razrešena 13. 10. 1995 kot družbeni-
ca in imenovana za direktorico , ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Filipič Al-
bert, imenovan 26. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
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; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Pod opr. št. Srg 1016/95 z dne 9. 3.
1999 se vpiše preoblikovanje družbe iz
d.n.o. v d.o.o. na podlagi sklepa o preobli-
kovanju z dne 13. 10. 1995.

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

Rg-400376
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01083 z
dne 16. 3. 1999 pri subjektu vpisa
JADRAN, export - import, d.d., Sežana,
sedež: Partizanska 69, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/00849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temili po-
datki:

Matična št.: 5108128
Firma: JADRAN, trgovsko podjetje,

d.d., Sežana
Člani nadzornega sveta: Škrlj Tone, iz-

stopil 22. 6. 1998. Kaluža Stane, vstopil
22. 6. 1998.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 22. 6. 1998.
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Rg-400377
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02048 z
dne 15. 3. 1999 pri subjektu vpisa CAMP
LUCIJA, turistično podjetje, d.d., Porto-
rož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03269/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v d.o.o.:
spremembo firme, skrajšane firme ter us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644623

Firma: CAMP LUCIJA, turistično pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana firma: CAMP LUCIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelj: METROPOL HOTELI
PORTOROŽ, d.d., Portorož, Obala 77, iz-
stopila 24. 12. 1998; METROPOL GROUP,
d.d, Portorož, Obala 77, vstopila 24. 12.
1998, vložila 174,591.368,06 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;

9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

 Pri dejavnosti 67.13–Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 92.712–
Dejavnosti igralnic, opravlja družba dejav-
nost: samo igralni avtomati zunaj igralnic.

Pod opr. št. Srg 2048/98 z dne 15. 3.
1999 se vpiše preoblikovanje družbe iz d.d.
v d.o.o. na podlagi akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1998.

Rg-400378
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02056 z
dne 9. 3. 1999 pri subjektu vpisa KOMPAS
POSTOJNA, Turistično podjetje, d.d., Po-
stojna, Titov trg 2a, sedež: Titov trg 2a,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/02620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.o.o.: spremem-
bo firme in skrajšane firme, družbenike in
vložke ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5541956
Firma: KOMPAS POSTOJNA, turistič-

na agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPAS POSTOJNA,

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

govornostjo
Ustanovitelji: KOMPAS INTERNATIO-

NAL, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, izstopil
11. 12. 1998; Debevec Verena, Postojna,
Ljubljanska 50, vložila 598.650 SIT, Hu-
skič Branka, Postojna, Pivška 6, vložila
359.970 SIT, Miklavčič Ernesta, Postojna,
Hrenovice 41a, vložila 857.220 SIT, Biš-
čak Milena, Postojna, Pivkška 5, vložila
275.340 SIT, Jordan Josipina, Postojna,
Jenkova 16, vložila 197.730 SIT, Volk-Uk-
mar Marina, Sežana, Pod planino 7, vložila
508.560 SIT, Uršič Irena, Sežana, Povir
26, vložila 393.120 SIT, Činko Jadranka,
Sežana, Ivana Turšiča 9, vložila 175.890
SIT, Jelen Vanja, Sežana, Pod Sedovnikom
7, vložila 221.130 SIT, Kobal Nataša, Lo-
gatec, Pavščičeva 28, vložila 15.600 SIT,
KOMPAS HOLIDAYS, d.d., Ljubljana, Slo-
venska c. 36, vložil 394.680 SIT, in KOM-
PAS POSTOJNA, Turistična agencija,
d.o.o., Postojna, Titov trg 2a, vložila
195.000 SIT–vstopili 11. 12. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Huskič Branka, razrešena 7. 12.
1998; direktorica Jelen Vanja, imenovana
7. 12. 1998, kot poslovodja–direktorica za-
stopa družbo brez omejitev.

Pod opr. št. Srg 2056/98 z dne 9. 3.
1999 se vpiše preoblikovanje iz d.o. v
d.o.o. na podlagi družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.

Rg-400386
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00485 z
dne 8. 3. 1999 pri subjektu vpisa HRANIL-
NO-KREDITNA SLUŽBA SEŽANA, p.o.,
Sežana, Partizanska 12a, sedež: Parti-
zanska 12a, 6210 Sežana, pod vložno
št. 4/00564/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5229707
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 65122

Dejavnost hranilnic; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13–Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, opravlja družba dejavnost: samo me-
njalnice.

Rg-400387
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01427 z
dne 10. 3. 1999 pri subjektu vpisa
KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA, p.o., se-
dež: Trg padlih borcev 5, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/00243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v javni zavod, spremembo imena in ustano-
vitelja ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5052297
Firma: KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA

POSTOJNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Postojna, izstopil 1. 2. 1996; Občina Po-
stojna, Postojna, Ljubljanska 5, vstopila
1. 2. 1996, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-400388
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00088 z
dne 16. 3. 1999 pri subjektu vpisa HOTELI
KOPER, Turistično podjetje, d.d., HOTELI
KOPER, Impresa turistica, s.p.a., sedež:
Pristaniška 3, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00990/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5001919
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednica uprave Škrubej Silvija, razre-
šena 31. 12. 1997; predsednica uprave
Volčanjk Jožica, Krško, Ulica Milke Kerino-
ve 3, imenovana 1. 1. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-400389
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00826 z
dne 1. 3. 1999 pri subjektu vpisa JADRAN,
export import, d.d., Sežana, sedež: Parti-
zanska 69, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00849/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5108128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zobec Anton, Sežana, Rožna pot 6,
ki od 19. 12. 1996 zastopa družbo z omeji-
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tvijo, da mora predhodno pridobiti soglasje
nadzornega sveta v naslednjih primerih: na-
kup in prodaja delnic ali deležev podjetij in
ustanavljanje podjetij, če predstavljajo več
kot 5% osnovnega kapitala družbe; podelje-
vanje prokure; uvrstitev delnic družbe na
borzo; izdajo odobrenega kapitala; odobra-
vanje in/ali najemanje dolgoročnih kreditov
nad 5% osnovnega kapitala; nakup in pro-
daja ali drugačno razpolaganje z nepremič-
ninami.

Rg-400390
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00900 z
dne 8. 3. 1999 pri subjektu vpisa P+5.,
družba za razvoj inženiringa, d.d., Ko-
per, sedež: Obrtniška 30, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti,
prenehanje prokure, spremembo članov
nadzornega sveta in predložitev čistopisa
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5625033
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Gojtanič Alfredu, ki je bil razre-
šen 30. 3. 1998.

Člani nadzornega sveta: Grgič Benko in
Martinuč Dušan, izstopila 25. 3. 1998. Goj-
tanič Alfred in Jureš Alojz, vstopila 25. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 6024
Cestni tovorni promet.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
24. 3. 1998.

Rg-400391
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01045 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d., dvojezična firma: BANKA
KOPER, d.d., – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
predložitev zapisnika 12. seje skupščine z
dne 23. 6. 1998 in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5092221
Firma: BANKA KOPER, d.d., – Bančna

skupina Banke Koper, dvojez.: BANKA
KOPER, d.d., – s.p.a. – Bančna skupina
Banke Koper – Gruppo Bancario della
Banka Koper

Skrajšana firma: BANKA KOPER, d.d.,
dvojez.: BANKA KOPER, d.d., – s.p.a.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 23. 6. 1998.

Rg-400392
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01309 z
dne 19. 3. 1999 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., sedež: Ko-
lodvorska 9a, 6257 Pivka, pod vložno št.
1/00255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038634
Član nadzornega sveta: Jamnik Slavko,

izstopil 12. 2. 1996, in Šabec Silvester,
izstopil 14. 7. 1998; Štrukelj Andreja, vsto-
pila 22. 8. 1998.

Rg-400393
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00371 z
dne 2. 3. 1999 pod št. vložka 1/05583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387090
Firma: PALAMAR SI IN DRUGI, stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: PALAMAR SI IN DRU-

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

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ulica Agrarne re-

forme 18
Ustanovitelja: Slomič Ibro, Ljubljana,

Ižanska cesta 428, in Palamar Ismail, Petni-
ca, ZR Jugoslavija, Godočelje b.b., vstopila
26. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slomić Ibro, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Palamar Ismail, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 26. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-400394
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00553 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa KEMI-
PLAS, kemična industrija in trgovina,
d.o.o., sedež: Dekani 3a, 6271 Dekani,
pod vložno št. 1/01788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5448794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kadić Muharem, Zagreb, Bartoliči 47,
imenovan 1. 10. 1997.

Rg-400395
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00554 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa SLOF-
REIGHT, d.o.o., Pomorska agencija, se-

dež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04683 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621798
Ustanovitelj: Manni Mario in Gallegati

Franco, izstopila 27. 1. 1998; M&G S.R.L.,
Trst, Italija, Via Roma 18, vstopil 27. 1.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-

javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniš-
kih naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti 67.13–Pomožne dejavnosti
povezane s finančnim posradništvom, oprav-
lja družba dejavnost: samo menjalnice. Pri de-
javnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-400396
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00643 z
dne 23. 3. 1999 pri subjektu vpisa HOTELI
BERNARDIN, d.d., Portorož, sedež: Oba-
la 2, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5004837
Članica nadzornega sveta: Strniša Mari-

ja, izstopila 8. 3. 1999; Šantl Marija-Mag-
dalena, vstopila 8. 3. 1999.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 8. 3. 1999.

Rg-401408
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01528 z
dne 3. 3. 1999 pri subjektu vpisa PEJO
TRADING, import-export, d.o.o., Koper,
Trgovina, marketing, turizem in storitve,
sedež: Sermin 7b, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča odsvojitev dela poslovnega de-
leža in vstop novega družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5694884
Ustanovitelja: Pejovič Edvin, Koper, Ber-

netičeva 4, vstopil 3. 11. 1992, vložil
36,432.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, in PEJO TRADING, import-export,
d.o.o., Koper, Sermin št. 7b, vstopil 14. 9.
1998, vložil 4,048.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-401411
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01593 z
dne 3. 3. 1999 pri subjektu vpisa NEON –
Vizualne komunikacije, notranja in zu-
nanja trgovina, zaključna dela v gradbe-
ništvu in inženiring, d.o.o., Koper, sedež:
Dolinska 23, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04651/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Osnovni kapital: 7,375.000 SIT
Ustanovitelj: Brlec David, Koper, Dolin-

ska cesta 23, vstopil 5. 10. 1993, vložil
7,375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi (čistopis)
z dne 8. 10. 1998.

Rg-401416
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01668 z
dne 4. 3. 1999 pri subjektu vpisa IZVIR J
& B, Podjetje za montažo in vzdrževa-
nje vodovodnih in energetskih naprav
in objektov, d.o.o., Postojna, sedež: Jer-
šice 3, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/05112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5929997
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 45410

Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55220 Storitve kam-
pov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-401417
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01655 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa 3 PORT
– Informacijski inženiring, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5289050
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 8
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-401423
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01711 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa TOP LINE
PORTOROŽ, turizem, svetovanje, trgovi-
na, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 20a,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/01160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev ustanovnega akta z ZGD,
spremembo družbenikov, poslovnih dele-
žev in sedeža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5348412
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55
Ustanovitelji: HIT-CONSULTING, Sveto-

vanje in financiranje, d.o.o., Ljubljana, Na-
zorjeva 6, izstopil 23. 10. 1998, Pintarič
Branko in Grgurovič Janja, izstopila 2. 10.
1998, ter Jug Zdenko, izstopil 7. 10. 1998.
Uhelj Zvonimir, Portorož, Čokova 1, Može
Boris, Piran, Marušičeva 16, in Antolovič
Marino, Izola, Pobočna 6, vstopili 20. 10.
1989, vložili po 3,401.726 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
rino Antolovič in Uhelj Zvonimir, razrešena
10. 11. 1998; Može Boris, ki od 10. 11.
1998 kot direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-

nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

  Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-401425
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01712 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa SAN-
DER’S, trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Koper, SANDER S, commercio,
produzione, servizii, s.r.l., Capodisrtia,
sedež: Kovačičeva ulica 13, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04364/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča namestni-
ka direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5794358
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Sorgo Ediju, ki je bil razrešen 9. 11. 1998.
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Rg-401427
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01936 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa ČESNIK,
storitve in trgovina,d.o.o., Postojna, Pod
Jelovico 11, sedež: Pod Jelovico 11,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/02783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5589118
Osnovni kapital: 3,121.594 SIT
Ustanovitelja: Česnik Karlo, vstopil

30. 12. 1991, in Česnik Nada, vstopila
12. 5. 1994, oba iz Postojne, Pod Jelovico
11, vložila po 1,560.797 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 02020
Gozdarske storitve; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740
Druga popravila, d.n.

Rg-401440
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00593 z
dne 12. 3. 1999 pri subjektu vpisa TARA-
BAY TRADING s.a.l. (off shore), Mansou-
rieh–main road–Marie Wakim Center,
Bejrut, Republika Libanon–Podružnica
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper,  pod vložno št. 1/05520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 1318497
Skrajšana firma: TARABAY TRADING

s.a.l., Libanon–Podružnica Koper–Filia-
le di Capodistria.

Rg-401441
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00263 z
dne 17. 3. 1999 pod št. vložka
1/05599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov ter
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5393663
Firma: JESIH & ŠUBIC, uvoz južnega

sadja, d.o.o.
Skrajšana firma: JESIH & ŠUBIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Osnovni kapital: 4,169.000 SIT
Ustanovitelja: UNIVIT HOLDING, d.d,

Ljubljana, Nazorjeva 6, vstopil 24. 11.
1997, vložil 2,084.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ALFATECH, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, izstopil 20. 10. 1998;

UNIVIT, trgovina in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Nazorjeva 6, vstopil 21. 10. 1998, vlo-
žil 2,084.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurista Jesih Rok in Šubic Janez, razrešena
23. 12. 1998; direktor Čotar Silvester, Aj-
dovščina, Ulica Bazoviške brigade 6, ime-
novan 15. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Zaradi sprememb po uredbi o spremem-
bah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in upo-
rabi standardne klasifikacije dejavnosti, Ur.
l. RS, št. 89/98, je izpuščeno oziroma dru-
gače vpisano besedilo pri dejavnostih s ši-
fro 70.10 in 74.40.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno št. 1/8057/00 s firmo JESIH
& ŠUBIC, uvoz južnega sadja, d.o.o., Ljub-
ljana.

 Rg-401443
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01740 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa TEL-
ES–Proizvodnja izdelkov iz plastike in
lesa, storitve, notranja in zunanja trgovi-
na, kmetijstvo in turizem, d.o.o., Ilirska
Bistrica, sedež: Gregorčičeva št. 2, 6250

Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala in aneks k pogodbi o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5534534
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Bergoč Tomaž, Ljubljana,

Postojnska ulica 4, vložil 825.000 SIT, in
Bergoč Andrej, Ilirska Bistrica, Koseze 14,
vložil 1,375.000 SIT – vstopila 8. 11. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata; Bergoč Ivan,
izstopil 11. 11. 1998.

Rg-401444
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01478 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa ŽUJKA,
gradbeništvo, čistilne storitve, uvoz-iz-
voz, špedicija, d.o.o., sedež: Liminjan-
ska ulica 78, Lucija 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/05117/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenice in
spremembo bivališča ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5930774
Ustanovitelj: Lulić Semira, izstopila

15. 7. 1998; Lulić Redžep, Portorož, Oba-
la 127, Lucija, vstopil 12. 2. 1996, vložil
1,645.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401445
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01642 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA-
MERKUR, podjetje za kmetijstvo proi-
zvodnjo, trgovino, kovinsko proizvodnjo
in avroservis, d.o.o., Koper, sedež: Fer-
rarska 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in čistopis družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5452309
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
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gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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 popravilo 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 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 računalniš-

ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti;

  Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice
74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.

Čistopis družbene pogodbe z dne
25. 11. 1997.

KRANJ

Rg-400001
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00917 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Limos, loška industrija me-
snopredelovalne opreme in strojev,
d.o.o., sedež: Kidričeva c. 51, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00108/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

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

ljana, Kotnikova 28, vstopil 17. 9. 1996,
vložil 8,155.000 SIT, in Kmečki sklad 4
PID, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstopil
20. 12. 1996, vložil 9,659.000 SIT - odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-400002
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00105 z dne 25. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Toplarna Železniki, pro-
izvodnja in distribucija toplotne energi-
je, d.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/01740/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča zastavno
pravico na poslovnem deležu in spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5433215
Ustanovitelj: Alples, industrija pohištva,

d.d., Železniki, Češnjica 54, vstopil 20. 12.
1990, vložil 7,294.299,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Na podlagi pogodbe o najemu dolgoroč-
nega posojila št. 061/95-46/A in pogodbe
o najemu kratkoročnega posojila št.
051/95-131 se vpiše: zastavna pravica na
celotnem poslovnem deležu družbenika Alp-
les, industrija pohištva, d.d., Železniki, v ko-
rist Slovenske razvojne družbe, d.d., Dunaj-
ska 160, Ljubljana, v znesku:
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– 4,060.378,27 DEM s pripadki, kar
znaša po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan podpisa pogodbe o zastavi poslov-
nega deleža dne 24. 12. 1997 -
390,816.159,13 SIT s pripadki;

– 1,730.544,58 DEM s pripadki, kar
znaša po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan podpisa pogodbe o zastavi poslov-
nega deleža dne 24. 12. 1997 -
166,566.940,56 SIT s pripadki.

Rg-400004
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00739 z dne 25. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Gamapet, podjetje za po-
sredovanje, trgovino in marketing,
d.o.o., Kranj, sedež: Kebetova 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/03325/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5610125
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petrič Marijan, razrešen 13. 2. 1998;
direktorica Petrič Tadeja, Kranj, Partizan-
ska cesta 11, imenovana 13. 2. 1998, kot
poslovodja-direktorica zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 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; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Rg-400005
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00844 z dne 25. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Kemična čistilnica in pral-
nica Jesenice, d.o.o., sedež: Cesta žele-
zarjev 5, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5068967
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klin-

cov Ana, razrešena 31. 1. 1998; direktori-
ca Ivankovič Milena, Hrušica 128, imenova-
na 1. 2. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-400006
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01117 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Beta - S, Storitve in trgovi-
na, d.o.o., Kočna, sedež: Kočna 10 B,
4273 Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/04406/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo poslovnih de-
ležev in oseb, pooblaščenih za zastopanje,
s temile podatki:

Matična št.: 5734100
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bezlaj Dragica, izstopila 28.

5. 1998; Bezlaj Drago, vstopil 4. 5. 1994,
vložil 1,400.000 SIT, Bezlaj Marko, vstopil
4. 5. 1994, vložil 350.000 SIT, in Bezlaj
Boris, vstopil 28. 5. 1998, vložil 350.000
SIT, vsi iz Blejske Dobrave, Kočna 10 B,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bez-
laj Drago, ki od 28. 5. 1998 kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev, in Bezlaj Mar-
ko, imenovan 28. 5. 1998, ki kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400008
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00175 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Jurčič & Co., podjetje za
transport, trgovino in gradbeništvo,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Bodovlje 50,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/03122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5599741
Sedež: 4220 Škofja Loka, Bodovlje

9 A.

Rg-400010
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00827 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskra GA-LA, galvanika in
lakirnica, d.o.o., Otoče, sedež: Otoče 5
A, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/03915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5693489
Firma: GA-LA Efect, galvanika in lakir-

nica, d.o.o., Otoče
Skrajšana firma: GA-LA Efect, d.o.o.,

Otoče
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-

na, Kolodvorska 15, vložek: 366.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, in
Zlata moneta PID, d.d., Maribor, Strossma-
yerjeva 11, izstopili 22. 9. 1997, Iskra Hol-
ding, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil
30. 12. 1997; Bevc Slavko, Kamna Gorica
61, vstopil 13. 11. 1996, vložil 2,745.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Bevc Slavko, ki od 22. 1. 1998 kot direktor
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400011
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00147 z dne 25. 2. 1999 pri
subjekt vpisa Geoset, zastopstvo, trgovi-
na, servis, d.o.o., sedež: Beleharjeva 1,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/05425/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in naslova ustanovite-
lja, spremembo naslova osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5886821
Sedež: 4208 Šenčur, Beleharjeva 1
Ustanovitelj: Mohorič Vinko, izstopil

17. 2. 1999; Mohorič Jure, Ljubljana, Hu-
dovernikova 2, vstopil 10. 12. 1994, vlo-
žil 2,250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Jure, imenovan 10. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Rg-400013
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00093 z dne 25. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1387073
Firma: POD Plus, gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: POD Plus, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Predoslje 156
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelj: Šavs Matjaž, Kranj, Predos-

lje 156, vstopil 1. 2. 1999, vložil 4,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Šavs Matjaž, imenovan 1. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
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tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400012
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00107 z dne 25. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Avto Sorž, trgovina z mo-
tornimi vozili, d.o.o., sedež: Sveti duh
143, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje - prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5881021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mravlja Janez, Škofja Loka, Mestni
trg 3, imenovan 3. 2. 1999.

Rg-400015
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00167 z dne 25. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Gorenjska borzno posred-
niška družba, d.d., Kranj, sedež: Koroš-
ka c. 33, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5943086
Vpiše se sklep skupščine z dne 13. 9.

1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 20,000.000 SIT.

Rg-400016
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00114 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Orpo, organizacija poslo-
vanja, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Kranj, sedež: Gorenjesavska 13 B, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povišanje os-
novnega kapitala in poslovnih deležev, spre-
membo ustanovitelja, zastopnika in naslo-
vov obeh ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5421993
Osnovni kapital: 19,590.331 SIT
Ustanovitelji: Zupan Andrej Tomaž, Kranj,

Gogalova 8, vstopil 1. 10. 1990, vložil
10,578.779 SIT, Dolenc Marjeta, Kranj,
Gogalova 8, vstopila 1. 10. 1990, vložila
7,052.519 SIT, in Zupan Tomaž, Kranj, Pot
na Jošta 22, vstopil 27. 12. 1994, vložil
1,959.033 SIT - odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupan Andrej Tomaž, imenovan
1. 10. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev, in Dolenc Marjeta, ki od 2. 2. 1999 kot
namestnica direktorja zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
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; 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; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-400017
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00110 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Unitech - LTH, orodjarna
in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vin-
carje 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5287073
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstopil

12. 2. 1998; Unitech AG, Kirchdorf/Krems,
Austria, Steieremarker Str. 49, vstopil 29.
1. 1993, vložil 193,058.763,51 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, ter skupni poslov-
ni delež v višini 5.000 SIT, vložen 18. 1.
1997; imetniki skupnega poslovnega dele-

ža Aleš Ivana, Avgušitin Vinko, Bergant
Franc, Bolka Jernej, Brinšek Roman, Hab-
jan Anton, Jankovec Anton, Jugovic Igor,
Klobovs Pavel, Košir Albin, Košir Marija, Ko-
šir Matej, Kranjec Andrej, Milošev Slobo-
dan, Ribič Mojca, Rupar Franc, Smolej Mar-
ko, Stržinar Mihael, Delič Joso, Šolar Jože,
Ristovski Blagoj, Hribernik Stane, Kikič Lu-
ka, Stanonik Franc, Amidžič Marija, Dem-
šar Karmen in Šmid Anton, izstopili 10. 3.
1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Richter Petru, ki je bil razrešen 1. 12. 1998.

Dejavnost izbrisana 24. 2. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400019
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00042 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Domplan, družba za inže-
niring, nepremičnine, urbanizem in ener-
getiko, d.d., sedež: Bleiweisova 14,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00189/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015375
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fre-

lih Janez, Kranj, Dolenčeva 1, ki od 18. 12.
1998 zastopa družbo kot direktor.

Rg-400020
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01809 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskraemeco, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članice nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Člani nadzornega sveta: Vitez Renko Ja-

sna, izstopila 14. 12. 1998; Petek Jože,
vstopil 14. 12. 1998.

Rg-400021
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01660 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Corona, proizvodnja in tr-
ženje električnih in plinskih aparatov,
d.d., sedež: Reteče 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5537878
Člani nadzornega sveta: Rosič Janko in

Omejc Branko, vstopila 8. 9. 1998.

Rg-400023
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00130 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskraemeco, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo tipa in naslova osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Bevk Nikolaj, Kranj, Finžgarjeva 17, razre-
šen 21. 12. 1994 kot generalni direktor in
imenovan za predsednika uprave, ki pa kot
generalni direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-400025
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01657 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Kovinska oprema KO-OP,
Mojstrana, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo kovinskega reprodukcijskega mate-
riala, sedež: Alojza Rabiča 58, 4281 Moj-
strana, pod vložno št. 1/03332/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo osnovnega kapitala in ustano-
viteljev, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5592771
Firma: Kovinska oprema KO-OP Moj-

strana, d.o.o., podjetje za proizvodnjo
kovinskega reprodukcijskega materiala

Osnovni kapital: 58,585.000 SIT
Ustanovitelji: Kovinska oprema Mojstra-

na, izstopila 30. 9. 1998, in Kovinar Jeseni-
ce, izstopil 2. 4. 1997; Start - svetovalna
hiša, d.o.o., Ljubljana, Jadranska 18, vsto-
pila 2. 4. 1997, vložila 152.000 SIT, ter
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vložil 5,843.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
5,843.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
37,363.000 SIT, Baloh Tatjana, Mojstrana,
Dovje 94 A, vložila 188.000 SIT, Benet
Frančiška, Mojstrana, Delavska 22, vložila
263.000 SIT, Branc Marija, Rateče 106,
vložila 263.000 SIT, Fajič Fate, Jesenice,
Hrušica 71 E, vložil 225.000 SIT, Gracar
Roman, Mojstrana, Alojza Rabiča 26, vložil
131.000 SIT, Grujičič Jelena, Mojstrana,
Delavska 8, vložila 225.000 SIT, Hlebanja
Anica, Mojstrana, Belca 15, vložila 225.000
SIT, Hlebanja Franc, Mojstrana, Belca 15,
vložil 263.000 SIT, Hlebanja Zvezdana,
Gozd Martuljek, Korzika 5, vložila 301.000
SIT, Jevtič Ninko, Jesenice, Hrušica 71 D,
vložil 225.000 SIT, Kovačič Tatjana, Jese-
nice, Tavčarjeva 1 B, vložila 263.000 SIT,
Kuhar Ivanka, Mojstrana, Zgornja Radovna
12, vložila 263.000 SIT, Lovše Zdenka,
Kranjska Gora, Borovška 13, vložila
263.000 SIT, Milojevič Radojka, Mojstra-
na, Delavska 22, vložila 225.000 SIT, Mrak
Simona, Mojstrana, Kurirska 16, vložila
39.000 SIT, Oman Zagorka, Mojstrana, Ce-
sta v Radovno 9, vložila 225.000 SIT, Pa-
vlovčič Borislava, Mojstrana, Dovje 12 C,
vložila 263.000 SIT, Pavlovčič Slavica, Moj-
strana, Dovje 100, vložila 225.000 SIT, Pe-
ternel Mitja, Mojstrana, Belca 29, vložil
150.000 SIT, Piber Sašo Aleksander, Je-
senice, Udarna 10, vložil 263.000 SIT, Re-
kar Silava, Mojstrana, Delavska 22, vložila
263.000 SIT, Salberger Ivan, Jesenice,
Zgornji Plavž 1, vložil 263.000 SIT, Sekardi
Danilo, Mojstrana, Zgornja Radovna 46, vlo-
žil 263.000 SIT, Trobec Krista, Jesenice,

Ul I. Krivca 11, vložila 225.000 SIT, Urbas
Mirko, Jesenice, Cesta na Golico 4, vložil
263.000 SIT, Zvagen Alojz, Jesenice, Ce-
sta revolucije 9, vložil 60.000 SIT, Fajič
Sadik, Jesenice, Hrušica 71 E, vložil
225.000 SIT, Hlebanja Aleksander, Gozd
Martuljek, Korzika 5, vložil 75.000 SIT, Kat-
nik Marjana, Jesenice, Janševa 5, vložila
191.000 SIT, Kovač Špela, Jesenice, Tav-
čarjeva 1 B, vložila 75.000 SIT, Kovač Lu-
ka, Jesenice, Tavčarjeva 1 B, vložil 55.000
SIT, Mrak Nataša, Mojstrana, Kurirska 16,
vložila 20.000 SIT, Rekar Tanja, Mojstrana,
Delavska 22, vložila 75.000 SIT, Rekar Urš-
ka, Mojstrana, Delavska 22, vložila 150.000
SIT, Salberger Judita, Jesenice, Zgornji
Plavž 1, vložila 263.000 SIT, Sekardi Anto-
nio Sebastjan, Mojstrana, Zgornja Radovna
46, vložil 75.000 SIT, Sekardi Uroš, Moj-
strana, Zgornja Radovna 46, vložil 75.000
SIT, Šmid Draga, Mojstrana, Veliki breg 5,
vložila 263.000 SIT, Bradaškja Berti, Moj-
strana, Veliki breg 5, vložila 75.000 SIT,
Zvagen Alojzija, Jesenice, Cesta revolucije
9, vložila 62.000 SIT, Gracar Klavdija, Moj-
strana, Alojza Rabiča 26, vložila 75.000 SIT,
Piber Miha, Jesenice, Udarna 10, vložil
75.000 SIT, Piber Katja, Jesenice, Udarna
10, vložila 75.000 SIT, Bergles Nada, Je-
senice, Titova 85, vložila 38.000 SIT, Stra-
žišar Anton, Jesenice, Razgledna 10 B, vlo-
žil 150.000 SIT, Osenk Danica, Mojstrana,
Pod Grančiščem 14, vložila 301.000 SIT,
Pohar Silva, Jesenice, Maršala Tita 76 A,
vložila 301.000 SIT, Erjavec Franc, Jeseni-
ce, Murova 5 A, vložil 301.000 SIT, Langus
Ivan, Jesenice, Tomšičeva 58, vložil
263.000 SIT, in Kovač Antonija, Kranjska
Gora, Log 13, vložila 301.000 SIT, ki so
vstopili 30. 9. 1998 - odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
ber Sašo Aleksander, ki od 30. 9. 1998 kot
začasni poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi 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; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profili-
ranje; 2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proi-
zvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz

lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01532/01416-1998/IJS z dne 30. 10.
1998.

Rg-400026
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01671 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Turizem in rekreacija Bled,
turistično podjetje, p.o., sedež: Cesta
svobode 13, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
no firmo, osnovni kapital, spremembo usta-
noviteljev, zastopnikov in dejavnosti ter za-
časni nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5002036
Firma: Turizem in rekreacija Bled, tu-

ristično podjetje, d.d.
Skrajšana firma: TP turizem in rekrea-

cija Bled, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 13
Osnovni kapital: 304,388.000 SIT
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Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 13,314.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila
213,129.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 49,770.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
28,175.000 SIT - vstopili 14. 10. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Slivnik Stanko, razrešen 19. 10.
1998; Slivnik Stanislav Anton, Bled, Žu-
pančičeva 4, Janša Helena, Bled, Sebenje
57 A, in Božič Marko, Žirovnica, Breg 76,
imenovani 19. 10. 1998, vsak od njih kot
član začasne uprave zastopa družbo brez
omejitev z drugim članom uprave ali s pro-
kuristom.

Člani nadzornega sveta: Bohorič Janez,
Horvat Roman in Perčič Vinko, vstopili
14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01549/01086-1998/MP z dne 30. 10.
1998.

Rg-400027
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00015 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa LIP, lesna industrija Bled,
d.d., sedež: Ljubljanska 32, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5038847
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-

pe Jakob, Bled, Jamova 18, ki od 1. 10.
1998 zastopa družbo kot predsednik up-
rave.

Rg-400028
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00039 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Tempo Trade, računovods-
tvo in finančno svetovanje, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Pod Plevno 52, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/05951/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povišanje
osnovnega kapitala in poslovnega deleža
ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1121685
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šparovec-Djordjevič Maj-

da, Škofja Loka, Pod Plevno 52, vstopila 4.
12. 1996, vložila 2,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-400029
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00051 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Medicinski center Lipa,
diagnostika in terapija, d.o.o., sedež:
Pod skalo 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/06196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1300881
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 85122

Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost.

Rg-400030
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00058 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Trtin, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje
43 A, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5734231
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55232 Dejavnost tu-
rističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-400031
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01856 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa RM Video, podjetje za vi-
deo filme in informatiko, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: Titova 22, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/04261/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731615
Firma: RM Video, podjetje za trgovi-

no, poslovne storitve in informatiko,
d.o.o., Jesenice

Sedež: 4270 Jesenice, Titova 22
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
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5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofolmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-400033
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01813 z dne 3. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Exoterm, kemična tovarna
Kranj, d.d., sedež: Struževo 66, 4202
Naklo, pod vložno št. 1/00118/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033098
Člani nadzornega sveta: Capuder Rudolf

in Koliševski Mitre, izstopila 26. 11. 1998;
Fink Janja, Lahajner Tomaž, Veljič Mira in
Jalen Zdravko, vstopili 26. 11. 1998.

Rg-400035
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01838 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Korotan, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, servisiranje in sveto-
vanje, d.o.o., Kranj, obj. 1536-94, se-
dež: Struževo 20, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00421/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povišanje osnovnega kapitala
in poslovnih deležev ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292433
Firma: Korotan, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, servisiranje in svetovanje,
d.o.o., Kranj

Sedež: 4000 Kranj, Struževo 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šumi Ivan in Šumi Janja,

oba iz Kranja, Struževo 20, vstopila 28. 9.
1989, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-400037
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01862 z dne 4. 2. 1999 pod št.
vložka 1/06356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365088
Firma: OD A-Ž Trade, trgovina in po-

sredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: OD A-Ž Trade, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Tavčarje-

va 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Oprešnik Željko, Šentjur pri

Celju, Ul. Dušana Kvedra 40, vstopil 7. 12.

1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matjašič Marko, Škofja Loka, Tavčar-
jeva ul. 27, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Oprešnik Željko, Šentjur pri
Celju, Ul. Dušana Kvedra 40, imenovana 7.
12. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 50101 Trgovina na debe-
lo 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; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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
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Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem

prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-400041
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00063 z dne 4. 2. 1999 pod št.
vložka 1/06358/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov, dejavnosti, oseb, poob-
laščenih za zastopanje in akta družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1353187

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

govornostjo
Sedež: 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Ulica Franca Barleta 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lerona, d.o.o., Ljubljana,

Koprska 72, izstopila 20. 1. 1999; Vom-
bergar Simon, Cerklje na Gorenjskem, Uli-
ca Franca Barleta 1, vstopil 20. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 20. 1. 1999;
direktor Vombergar Simon, imenovan 20. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo dne 20. 1. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1-31355-00 pod firmo Fi-
lanta, trgovsko podjetje, d.o.o., s sedežem
Koprska 72, Ljubljana.

Rg-400044
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00750 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Diagnostični center Vila
Bogatin, d.o.o., Bled, sedež: Pod skalo
4, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5690366
Ustanovitelja: Istinič dr. Vitomir, Žirovni-

ca, Zabreznica 46, vstopil 27. 6. 1994,
vložil 2,672.673 SIT in Šilar Marija, Kranj,
Pot v Bitnje 18, vstopila 13. 4. 1995, vložila
1,639.677 SIT - odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-400045
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00754 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Steeltrans, promet, stori-
tve, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta žele-
zarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5706181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rotar Vincenc, razrešen 15. 4. 1998;
Thaler Zdenka, Jesenice, Cesta na Golico
13, imenovana 15. 4. 1998, kot v. d. direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400047
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00901 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Dimpex, uvoz, izvoz, proi-
zvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Spodnje
Danje 5, 4229 Sorica, pod vložno št.
1/05106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
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spremembo zastopnika in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5794170
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Čufer Damjana, Železniki, Podlonk
34, imenovana 1. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 6. 5. 1998.

Rg-400049
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01440 z dne 3. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Egida sanitetna hiša, pod-
jetje za trgovino, raziskovalno razvojne
storitve in marketing, d.o.o., Preddvor,
sedež: Hotemaže 81, 4205 Preddvor,
pod vložno št. 1/01160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, oseb, pooblaščenih za zastopanje, po-
datkov o družbenikih in zastopnikih ter druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5367859
Ustanovitelji: Čikić Milovan, izstopil

27. 8. 1998; Čikić Marija Maša, Preddvor,
Hotemaže 81, vstopila 27. 8. 1998, Čikić
Marat, Ljubljana, Preglov trg 2, in Čikić Ma-
ja Marija, Preddvor, Hotemaže 81, vstopila
12. 4. 1990, vložila po 388.250 SIT - od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čikić Milovan, razrešen 27. 8. 1998;
direktorica Čikić Marija Maša, imenovana
27. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev,

in Čikić Maja Marija, imenovana 24. 8.
1993, kot komercialna direktorica zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 8. 1998.

Rg-400050
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00150 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Seba S&G, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Kranj, sedež: Kidričeva 47 A,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01331/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zmanj-
šanje osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5396514
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Sladič Jezernik Senja,

Kranj, Jaka Platiše 19, in Djukić Gordana,
Kranj, Gosposvetska 19, vstopili 1. 9.
1994, vložili po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov 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; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
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 popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
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s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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;
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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;

55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 1. 1998.

Rg-400052
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00097 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Krisper, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., C.
na Klanec 8 e, Kranj, sedež: Cesta na
Klanec 8 E, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5529212

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-400054
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00120 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VIS - Vitalis, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Bled, sedež:
Ljubljanska 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/02862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5602335
Osnovni kapital: 5,608.000 SIT
Ustanovitelja: Mulej Tatjana, vstopila 8.

12. 1991, in Mulej Janez, vstopil 15. 5.
1993, oba iz Žirovnice, Rodine 3, vložila po
2,804.000 SIT - odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 2852 Splošna mehanična
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
92623 Druge športne dejavnosti; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

 Rg-400056
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01412 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Codis, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Železniška 6, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/03660/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti
in osebe, pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5664292
Firma: Doneko, podjetje za proizvod-

njo energentov in kogeneracijo, d.o.o.,
Lesce
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Skrajšana firma: Doneko, d.o.o., Lesce
Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 21
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Frančič Silva, Medvode, Studen-
čice 20, imenovana 28. 8. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da za odsvajanje in obre-
menjevanje nepremičnin, investicijska vla-
ganja in posle, ki po vrednosti presegajo
1,000.000 SIT, potrebuje za veljavnost po-
sla soglasje prokurista, in prokurist Žemva
Lovro, Lesce, Rožna dolina 21, imenovan
28. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40104 Prenos
elektrike; 40105 Distribucija elektrike.

Rg-400057
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01388 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Košan, elektrokovinsko
podjetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Ho-
sta 7, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev ter razširitve dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5830044
Ustanoviteljica: Košan Olga, Škofja Lo-

ka, Hosta 7, vstopila 15. 12. 1994, vložila
2,101.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Košan Mirko, izstopil 19. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-400059
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01370 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa O-KEY, trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Ko-
širjeva cesta 7, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/06040/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo priimka in
naslova družbenice in osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1199650
Ustanoviteljica: Krajnik Mateja, Škofja

Loka, Koširjeva cesta 7, vstopila 21. 7.
1997, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kraj-
nik Mateja, imenovana 21. 7. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400060
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01459 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa EURO-IN & Partners, revizi-
ja in svetovanje, d.o.o., sedež: Kidričeva
66 A, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05444/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5889600
Dejavnost, izbrisana 15. 2. 1999: 7415

Upravljanje s holding družbami.

Rg-400061
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01256 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Jeklo import - export,
d.o.o., Radovljica, sedež: Cesta na Je-
zerca 8, 4240 Radovljica, pod vložno št.

1/02699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, osebe, pooblaščene za zasto-
panje, in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5534135
Ustanovitelja: Zupan Beno, vstopil 18.

11. 1991, Zupan Mira, vstopila 2. 7. 1998,
vložila 377.000 SIT, oba iz Radovljice, Ce-
sta na Jezerca 8, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zupan Mira, imenovana 2. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1998.

Rg-400064
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00665 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa SUZ, center za svetovanje,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., sedež: Ulica heroja Verdnika 22,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/06061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 1199781
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Finžgar Drago, razrešen 17. 2. 1998;
direktor Ravnik Marjan, Bohinjska Bistrica,
Kamnje št. 21, imenovan 18. 2. 1998, za-
stopa družbo z omejitvijo, da brez soglasja
skupščine ne sme sklepati poslov, ki pome-
nijo spremembo premoženja družbe.

Rg-400065
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00094 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VIS-Vitalis, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Bled, sedež:
Ljubljanska 4, 4260 Bled, pod vložno št.
1/02862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5602335
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 93021

Dejavnost frizerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnost, d.n.

Rg-400066
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01154 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Trisan, poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Podlubnik 43, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/02370/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firma, sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5531292
Firma: Andante, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: Andante, d.o.o.
Sedež: 4209 Žabnica, Forme 31
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

2. 6. 1998.

Rg-400069
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01290 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Jazbec, trgovina in zastop-
ništvo, d.o.o., Križe, sedež: Sebenje 70,
4294 Križe, pod vložno št. 1/03101/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-

čanje osnovnega kapitala, spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5577411
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Peter, Križe, Sebenje

70, vstopil 2. 3. 1992, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jaz-
bec Ljubomira, Križe, Sebenje 70, imeno-
vana 13. 7. 1998, kot namestnica direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 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; 1810 Proi-
zvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo 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-
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nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-400068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01318 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Izolirka, požarni inženiring,
d.o.o., sedež: Kranjska c. 2, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/03523/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža, povečanje osnovega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5642302
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šušteršič-Gostiša Marija, iz-

stopila 23. 7. 1998; Gostiša Ivo, Radovlji-
ca, Ulica Simona Gregorčiča 29, vstopil 23.
7. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 7230
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-400070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00796 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GTT Jošt, gostinstvo, trgo-
vina, turizem, d.o.o., sedež: Sv. Jošt nad
Kranjem 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos poslovnega deleža, spre-
membo družbenika, osebe, pooblaščene za
zastopanje, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5829771
Ustanoviteljica: Berginc Damjan, izsto-

pil 18. 2. 1998; Berginc Mateja, Kranj,
Nazorjeva 8, vstopila 20. 3. 1995, vložila
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Berginc Damjanu, ki je bil razrešen 18. 2.
1998.

Dejavnost, izbrisana 17. 2. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5130 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5140 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5220
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 55112
Dejavnost penzionov; 5520 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 9260 Športna dejavnost.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 2. 1998.

Rg-400071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01707 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Exlesior, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., sedež: Šiškovo nase-
lje 47, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova druž-
benika, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5557461
Sedež: 4000 Kranj, Detelova 10
Ustanovitelj: Štirn Marko, Kranj, Dete-

lova 10, vstopil 12. 12. 1991, vložil
1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štirn
Marko, imanovan 12. 12. 1991, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje

pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 11. 1998.

Rg-400072
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01167 z dne 17. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Jurček, podjetje za trgovi-
no in storitve, Naklo, d.o.o., sedež: Ul.
bratov Praprotnik 24, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/01901/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5459206
Osnovni kapital: 4,527.000 SIT
Ustanovitelja: Lenardič Tomaž, vstopil

21. 12. 1990, in Lenardič Urban, vstopil
27. 10. 1995, oba iz Nakla, Bratov Praprot-
nik 24, vložila po 2,263.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblašena za zastopanje: pro-
kuristka Lenardič Viktorija, Naklo, Bratov
Praprotnik 24, imenovana 12. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

 Rg-400074
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00081 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Loka avto, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Sveti Duh 40, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01717/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo se-
deža, družbenikov in pogodbe o ustanovitvi
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5427169
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik

292
Osnovni kapital: 2,194.390 SIT
Ustanovitelj: Guzelj Anton, izstopil 13. 1.

1999; Ipavec Miro, Škofja Loka, Podlubnik
292, vstopil 26. 10. 1990, vložil 2,194.390
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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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 popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55239 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
13. 1. 1999.

Rg-400075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01342 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskratel, telekomunikacij-
ski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Ljubljan-
ska c. 24 A, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in naslov
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5293162
Ustanovitelj: Stanovanjski sklad RS je iz-

stopil 6. 7. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Polenec Andrej, Kranj, Kalinškova
31, imenovan 27. 10. 1989, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-400078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01236 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Poljane,
4223 Poljane, sedež: Poljane 100, 4223
Poljane, pod vložno št. 1/06033/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje,
s temile podatki:

Matična št.: 1199498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ob-

lak Ivanka, Gorenja vas, Prelesje 9, ki od
29. 12. 1997 kot ravnateljica zastopa šolo
brez omejitev.

Rg-400079
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01428 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Svetle, družba za galerij-
sko dejavnost, trgovino in storitve,
d.o.o., Žiri, sedež: Triglavska ul. 25,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/03944/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670616
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 1910

Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2211 Izdajanje knjig; 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 video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 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;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij 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 popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9240 Dejavnost ti-

skovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve.

Rg-400080
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00115 z dne 22. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06364/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1328379
Firma: ALPE AIR, podjetje za turizem,

trgovino in zračni promet, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPE AIR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4210 Brnik-Aerodrom, Brnik,

Zg. Brnik 130 E
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/31170/00, s firmo ALPE
AIR, podjetje za turizem, trgovino in zračni
promet, d.o.o., in sedežem Glavarjeva 49,
Ljubljana.

Rg-400081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01742 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa BIS, d.o.o., podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, Kranj, Trojar-
jeva 55, sedež: Trojarjeva 55, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05255/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, spremembo naslova in priimka druž-
benice in zastopnice ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5831598
Firma: Bis, d.o.o., podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino, Kranj
Ustanoviteljica: Janškovec Mateja, Tržič,

Pristavška cesta 73, vstopila 22. 12. 1993,
vložila 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Janškovec Mateja, imenovana 22. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5523 Druge nastanitve za
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krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikar-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-400082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01791 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskra merilne naprave,
d.o.o., sedež: Savska Loka 4, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01813/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5444527
Ustanoviteljica: Hudobivnik Igor, Pavko-

vič Nikola, Mihelčič Marjan, Bešter Marija
in Bergant Tomislav, izstopili 3. 12. 1998;
Iskra merilne naprave, d.o.o., Kranj, Sav-
ska Loka 4, vstopila 3. 12. 1998, vložila
132.974,28 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-400083
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00826 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Iskra GA-LA, galvanika in
lakirnica, d.o.o., Otoče, sedež: Otoče 5
A, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/03915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5693489
Ustanoviteljici: Sklad RS za razvoj, izsto-

pil 5. 6. 1997; Iskra Holding, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstopila 13. 11. 1996, Zlata
Moneta PID, d.d., Maribor, Strossmayerjeva
11, vstopila 5. 6. 1997, vložila 732.000 SIT
- odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400084
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01029 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Lokatrade Škofja Loka,
ekonomsko komercialno svetovanje in
trgovina na drobno in debelo z meša-
nim blagom, d.o.o., sedež: Tavčarjeva 6,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5318378
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 1821

Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri

prodaji farmacevtskih izdelkov, v okviru de-
javnosti pod šifro G/52.488 pa sta izvzeta
orožje in strelivo.

Rg-400085
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01855 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Mars, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Reteče 58, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/03744/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
ZGD, povečanje osnovnega kapitala, pove-
čanje poslovnega deleža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5684099
Osnovni kapital: 2,483.000 SIT
Ustanoviteljica: Rant-Avguštin Irena,

Škofja Loka, Reteče 58, vstopila 6. 4.
1992, vložila 2,483.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proi-
zvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

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

Rg-400086
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00006 z dne 23. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06365/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358952
Firma: Euro global, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: Euro global, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Andrej, Bled, Par-

tizanska c. 32 B, vstopil 4. 1. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Turk Bojan, Radovljica, Prešernova
ul. 9, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Lukek Vita, Radovljica, Prešerno-
va ul. 9, imenovana 4. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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); 6024 Cestni tovorni promet;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-400087
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00773 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa LTH Servis, servis, monta-
ža in proizvodnja hladilnih naprav, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Kidričeva cesta 66,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/05846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5968577
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jerala Jože, razrešen 1. 2. 1998;
direktor Mrak Janez, Škofja Loka, Virmaše
38, imenovan 1. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 27. 2. 1998.

Rg-400088
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01090 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Intek, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj, sedež: Bleiweisova c. 2,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža firme, spremembo
dejavnosti in spremembo osebe, poobla-
ščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5843901
Firma: Intek, zastopanje, trgovina, za-

ložništvo in storitve, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Koroška 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Stanković Milutin, Šenčur, Velesovska 59,
imenovan 4. 6. 1998, kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 24. 2. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet ne rednih linijah;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikar-
skih salonov.

Rg-400101
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00313 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Flexible - VM Records, pod-
jetje za glasbeno produkcijo, založniš-
tvo in trgovino, d.o.o., Bled, sedež: Slo-
venska 7, 4260 Bled, pod vložno št.
1/05393/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje, s temile podatki:
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Matična št.: 5877962
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Marolt Vida, Mengeš, Zavrti 37,
imenovana 27. 5. 1997, ki zastopa družbo
brez omejitev in direktor Per Janez, Men-
geš, Slovenska 3, ki od 27. 5. 1997 zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za opravila
oziroma posle v pravnem prometu, katerih
vrednost dosega 500.000 SIT, za opravila
ali posle v pravnem prometu, katerih vred-
nost presega 500.000 SIT pa lahko oprav-
lja dejanja za družbo le s privolitvijo vseh
ostalih družbenikov.

Rg-401514

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01147 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Difa, tlačna livarna in ob-
delava ulitkov, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Kidričeva 91, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328004
Ustanovitelji: Ažman Peter in Ažman Ruža,

izstopila 31. 12. 1995; Ažman Borut, Škofja
Loka, Podlubnik 64, vložil 600.000 SIT, Až-
man Anderja, Škofja Loka, Podlubnik 64, vlo-
žila 150.000 SIT, in Likosar Vlasta, Šenčur,
Visoko 45 a, vložila 750.000 SIT - vstopili
24. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.

Rg-401517

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00198 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Forma inženiring, trgovi-
na, inženiring in projektiranje, d.o.o.,
Bled, sedež: Ribenska 1, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/05653/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, osnovnega kapitala druž-
be in vložkov družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5385075
Osnovni kapital: 2,549.000 SIT
Ustanovitelji: Brlec Marjetka, izstopila

2. 3. 1999; Brlec Matej, vstopil 19. 2.
1990, vložil 1,274.500 SIT, Brlec Matej,
vstopil 2. 3. 1999, vložil 637.250 SIT in
Brlec Andreja, vstopila 2. 3. 1999, vložila
637.250 SIT, vsi iz Ljubljane, Tavčarjeva ul.
2, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brlec Marjetka, razrešena 2. 3.
1999; družbinik Brlec Matej, imenovan
2. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401522

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00186 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Mesarija Mlinarič, d.o.o.,
Lesce, sedež: Železniška ul. 1, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/05302/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

družbenika, zastopnika in pogodbe o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5841259
Ustanovitelja: Mlinarič Jože, izstopil 8. 6.

1998; Mlinarič Jože in Mlinarič Marija, oba
iz Lesc, Železniška 1, vstopila 8. 6. 1998,
vložila po 16,105.101 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mlinarič Jože, razrešen 8. 6. 1998;
direktor Mlinarič Jože, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Mlinarič Marija, ki kot na-
mestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 8. 6. 1998.

Sprememba družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 26. 2. 1999.

Rg-401531

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01223 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Seaway, nautično podjet-
je, d.o.o., sedež: Pot na Lisice 3, 4260
Bled, pod vložno št. 1/05457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža fir-
me, poslovnih deležev, zastopnikov in druž-
bene pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5307511
Sedež: 4260 Bled, Pot na Lisice 2
Osnovni kapital: 37,000.000 SIT
Ustanovitelji: Jakopin Japec, Ljubljana,

Vodnikova 4, in Jakopin Jernej, Ljubljana,
Jamova 57, vstopila 22. 12. 1989, vložila
po 17,205.000 SIT, ter Mulej Janez, Zgor-
nje Gorje, Krnica 73 B, vstopil 13. 5. 1994,
vložil 2,590.000 SIT - odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kiauta Tomaž, razrešen 30. 6. 1996;
prokurist Jakopin Jernej, imenovan 29. 4.
1998.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup

(leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92621
Dejavnost marin; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/52.488 opravlja vse, razen trgovina z
orožjem in strelivom, pod šifro dejavnosti
K/74.12 pa ne sme opravljati revizijskih
dejavnosti.

Rg-401559

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01848 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Tokos Tržič, tovarna orod-
ja za kmetijstvo, obrt in storitve, p.o.,
sedež: Cankarjeva 9, 4290 Tržič, pod
vložno št. 1/00222/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v družbo
z omejeno odgovornostjo, spremembo fir-
me in skrajšane firme, osnovni kapital, usta-
noviteljico, spremembo pri zastopniku ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s SKD
s temile podatki:

Matična št.: 5033497
Firma: Tokos Tržič, tovarna orodja za

kmetijstvo, obrt in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Tokos, d.o.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Cankarjeva 9
Osnovni kapital: 250,175.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
1. 8. 1998, vložila 250,175.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peternelj Jurij, Tržič, Begunjska c. 7,
razrešen in ponovno imenovan 10. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
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ravske Toplice, d.d., sedež: Kranjčeva
12, 9226 Moravske Toplice, pod vložno
št. 1/00447/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta in poobla-
stilo upravi za povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5213622
Sprememba statuta z dne 18. 2. 1998.
Pooblašča se uprava družbe za poveča-

nje osnovnega kapitala z institucijo odobre-
nega kapitala za znesek 1.061,481.000 SIT,
za dobo petih let, po predhodnem soglasju
nadzornega sveta. Ob povečanju osnovnega
kapitala se izdajo nove delnice v višini pove-
čanega kapitala z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Uprava je pooblaščena, da pri
povečanju osnovnega kapitala odloči o iz-
ključitvi prednostne pravice delničarjev do
novih delnic ali prirastov prednostne pravice
za obstoječe delničarje.

Rg-400255
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00229 z dne 5. 3.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Bel-
tinci, p.o., sedež: Panonska 35 B, 9231
Beltinci, pod vložno št. 1/00029/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter spremembo ime-
na, ustanoviteljice in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5085560
Firma: Osnovna šola Beltinci
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobo-

ta, izstopila 27. 2. 1997, Občina Beltinci,
Beltinci, Mladinska 2, vstopila 27. 2.
1997, odgovornost: odgovarja do dolo-
čene višine.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 5551
Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-400256
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00108 z dne 4. 3.
1999 pri subjektu vpisa Panonka, Kmetij-
ska zadruga, z.o.o., sedež: Kocljeva 16,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02148/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku stečajnega postop-
ka, spremembo firme in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5888476
Firma: Panonka, Kmetijska zadruga,

z.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Gomboc Alojz, razrešen 1. 3. 1999, Koren
Milan, Križevci pri Ljutomeru, Boreci 5/F,
razrešen 1. 3. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za stečajnega upravitelja.

Sklep tega sodišča opr. št. St
16/97-121, s katerim se predlog za prisil-
no poravnavo zavrne in se začne stečajni
postopek z dnem 1. 3. 1999.

Rg-400257
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00210 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa Nova optima, tr-

govsko podjetje, d.o.o., sedež: Bakovci,
Panonska 24, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/02284/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5929458
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 9261

Obratovanje športnih objektov; 92712 De-
javnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 92.712
Dejavnost igralnic, družba opravlja samo
igre na igralnih avtomatih.

Rg-400258
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00024 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa Elrad Internatio-
nal, razvoj in proizvodnja elektronskih
naprav, d.o.o., sedež: Panonska cesta
23, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/02389/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5926475
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Čerpnjak Bela, Ljubljana, Osenjakova 14,
razrešena 31. 12. 1998 kot direktorica in
imenovana 1. 1. 1999 za zastopnico, ter
direktorja Šeruga Branko, Mačkovci, Peča-
rovci 101, in Lipnik Iztok, Zgornja Polskava,
Župančičeva ulica 12, imenovana 1. 1.
1999 – zastopajo družbo brez omejitev.

Rg-400260
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00048 z dne 26. 2.
1999 pod št. vložka 1/02391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1365924
Firma: MB Metal, izdelava in obdela-

va nerjaveče kovine, d.o.o.
Skrajšana firma: MB Metal, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9205 Hodoš, Hodoš 57 B
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Baranja Zdenko, Hodoš

57 B, vložil 1,575.000 SIT, in Klaus Marko,
Kalsdorf, Avstrija, Kalsdorf bei Graz, vložek
525.000 SIT – vstopila 22. 1. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
ranja Zdenko, imenovan 22. 1. 1999, za-
stopa družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozli-
tin; 27410 Proizvodnja plemenitih kovin;
27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proi-
zvodnja svinca, cinka in kositra; 27440 Proi-
zvodnja bakra; 27450 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 2811

MURSKA SOBOTA

Rg-400248
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00626 z dne 9. 3.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Sve-
ti Jurij, sedež: Sveti Jurij 13, 9262 Roga-
šovci, pod vložno št. 1/00084/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085705
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Mencigar Aleksander, Lenart, Patizanska 5,
razrešen 31. 8. 1997 kot zastopnik in ime-
novan 1. 9. 1997 za ravnatelja, ki zastopa
šolo brez omejitev.

Rg-400249
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00274 z dne 8. 3.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Sve-
ti Jurij, p.o., sedež: Sveti Jurij 13, 9262
Rogašovci, pod vložno št. 1/00084/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja ter spremembo
imena, ustanoviteljice in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5085705
Firma: Osnovna šola Sveti Jurij
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,

izstopila 12. 4. 1997, Občina Rogašovci,
Rogašovci, Sveti Jurij 14, vstopila 12. 4.
1997, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5551
Storitve menz; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov.

Rg-400253
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00238 z dne 8. 3.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Bo-
gojina, p.o., sedež: Bogojina št. 134,
9222 Bogojina, po vložno št.
1/00042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter
spremembo imena, ustanoviteljice in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5088976
Firma: Osnovna šola Bogojina
Skrajšana firma: OŠ Bogojina
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,

izstopila 19. 12. 1996, Občina Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
vstopila 19. 12. 1996, odgovornost: odgo-
varja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 5551
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-400254
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00590 z dne 5. 3.
1999 pri subjektu vpisa Zdravilišče Mo-
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Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proi-
zvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 29560 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420

Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proi-
zvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
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.; 3710 Reciklaža kovinskih os-
tankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-

belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 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.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-400261
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00073 z dne 26. 2.
1999 pri subjektu vpisa Splošno gradbe-
no podjetje Pomgrad, Murska Sobota,
d.d., sedež: Štefana Kovača 10, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
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1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5459001
Član nadzornega sveta Murgelj Ivan je

izstopil 1. 2. 1999.

Rg-400262
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00168 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Agrocomplex, Tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Genterovci 3/A, 9223 Dobrovnik,
pod vložno št. 1/02231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5942578
Oseba pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Meszelics Janos, razrešen 20. 4.
1998, direktor Meszelics Breda, Dobrov-
nik, Genterovci 3, imenovana 20. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400263
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00068 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Splošno gradbe-
no podjetje Pomgrad, Murska Sobota,
d.d., sedež: Štefana Kovača 10, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št. 5459001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čarni Tibor, razrešen 4. 1. 1999;
prokurist Kalazić Jozo, Murska Sobota, Čer-
nelavci, Liškova 70, imenovan 1. 2. 1999.

Rg-400264
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00003 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Linija – trgovsko
in gostinsko podjetje, Murska Sobota,
d.d., sedež: Bakovska 29 a, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5532019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Baler Bela, razrešen 3. 12. 1998;
zastopnica Kralj Ana, Murska Sobota, Zora-
na Velnerja 32, imenovana 9. 12. 1998,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-400265
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00002 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Kapela, Vinograd-
ništvo in vinarstvo, d.d., sedež: Kapelski
vrh 5, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta delniške druž-
be, dejavnosti in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5151732
Člana nadzornega sveta: Vogrinčič Mat-

jaž, izstopil 21. 12. 1998; Glavač Marinika
in Forjan Franc, vstopila 21. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 21. 12. 1998.

Rg-400266
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00505 z dne 17. 2.
1999 pod št. vložka 1/02389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, sedeža in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5926475
Firma: Elrad International, razvoj in

proizvodnja elektronskih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: Elrad International,

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

govornostjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Panon-

ska cesta 23
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelja: Čerpnjak Bela, izstop

21. 10. 1998; Rudolf Faude Consulting
GMBH, Finanzservise & Unternehmensbe-
ratung, Balingen, Biberacher Strasse 39,
vstopil 6. 8. 1996, in BMB Elektronic,
d.o.o., Ljubljana, Nove Fužine 26, vstopil
21. 10. 1998 – vložila po 22,500.000 od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čerpnjak Bela, Ljubljana, Osenjako-
va 14, imenovan 24. 1. 1996 in  zastopnik
Faude Rudolf, Balingen, Biberacher Strasse
39, imenovan 6. 8. 1996 – zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
6420 Telekomunikacije; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-

slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/27243/00.

Rg-400267
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00198 z dne 16. 2.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Fo-
kovci, p.o., sedež: Fokovci 32, 9208 Fo-
kovci, pod vložno št. 1/00058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter spremembo
imena, ustanoviteljice in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5085624
Firma: Osnovna šola Fokovci
Sedež: 9208 Fokovci, Fokovci 32
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,

izstopila 19. 12. 1996; Občina Moravske
Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva 12,
vstopila 19. 12. 1996, odgovarja do dolo-
čene višine.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 5551
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-400269
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00603 z dne 16. 2.
1999 pri subjektu vpisa Intering Konsal-
ting, Upravljanje in razvoj, d.o.o., sedež:
Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/02343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, ter prečišče-
no besedilo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1277405
Ustanovitelji: Intering, Inženiring in kon-

salting, d.o.o., Murska Sobota, Ulica Arh.
Novaka 13, vstopil 20. 2. 1998, vložil
5,000.000 SIT, Regal, Trgovina, d.o.o.,
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13, vsto-
pil 11. 12. 1998, vložil 2,000.000 SIT, in
Splošno gradbeno podjetje Kraški zidar,
d.d., Sežana, Cesta na Lenivec 4, vstopilo
11. 12. 1998, vložilo 3,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Ograd, podjetje
za finančni inženiring, svetovanje in stano-
vanjske storitve, d.o.o, Sežana, Cesta na
Lenivec 4, izstopil 11. 12. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polanič Stanko, razrešen 1. 11.
1998; direktor Macarol Pavel, Sežana, Še-
pulje 27, imenovan 1. 11. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-400270
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00416 z dne 15. 2.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Sv.
Jurij ob Ščavnici, sedež: Ulica Edvarda
Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici,
pod vložno št. 1/00010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5083753
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dežman Rajko, razrešen 1. 8.
1998; zastopnik Dobaj Ivan, Orehova vas,
Poljanska cesta 2, imenovan 1. 8. 1998,
kot v.d. ravnatelja zastopa zavod brez ome-
jitev.

Rg-400271
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00257 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa Osnovna šola Vi-
dem ob Ščavnici, p.o., sedež: Videm
14 B, 9244 Videm ob Ščavnici, pod vlož-
no št. 1/00010/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja ter spremembo imena, ustanovitelja, de-
javnosti in pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5083753
Firma: Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščav-

nici
Skrajšana firma: OŠ Sv. Jurij ob Ščav-

nici
Sedež: 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici,

Ulica Edvarda Kocbeka 4
Ustanoviteljica: Občina Gornja Radgo-

na, izstopila 21. 1. 1997; Občina Sv. Jurij
ob Ščavnici, Sveti Jurij ob Ščavnici, Biserja-
ne 1 A, vstopila 21. 1. 1997, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dežman Rajko, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, Videm 27, ki od 21. 1. 1997 zastopa
šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje.

Rg-400275
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00588 z dne 19. 1.
1999 pri subjektu vpisa ABC Pomurka-Eu-
roproduct, Podjetje za proizvodnjo, logi-
stiko in trženje, Puconci, d.o.o., sedež:
Puconci št. 10, 9201 Puconci, pod vlož-
no št. 1/01423/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o začetku stečajnega
postopka, spremembo firme in stečajnega
upravitelja s temile podatki:

Matična št.: 5616310
Firma: ABC Pomurka-Europroduct,

Podjetje za proizvodnjo, logistiko in tr-
ženje, Puconci, d.o.o., – v stečaju

Skrajšana firma: ABC Pomurka-Euro-
product, Puconci, d.o.o., – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kuhar Jože, razrešen 26. 8. 1997;
stečajni upravitelj Žunič Bojan, Murska So-
bota, Staneta Rozmana 2, imenovan
21. 12. 1998.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 12/98-5 z dne
21. 12. 1998.

Rg-400276
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00246 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Avtoprevoz Sobo-
čanka, prevozniško podjetje, Murska So-
bota, d.o.o., sedež: Cankarjeva 75, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/00833/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo sedeža – natančega
naslova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5459079
Sedež: 9000 Murska Sobota, Marki-

šavska ulica 10.

Rg-400277
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00663 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Gozdarstvo, Gor-
nja Radgona, d.o.o., sedež: Jurkovičeva
5, 9259 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5129524
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj (prvi po-

slovni delež), izstopil 18. 4. 1996; PID Ska-
la, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, vstopil
18. 4. 1996, vložil 6,270.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-400278
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00150 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa Gozdarstvo, Gor-
nja Radgona, d.o.o., sedež: Jurkovičeva
5, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5129524

Rg-400279
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00022 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Alma, avto šola,
Veržej, d.o.o., sedež: Mladinska ulica 23,
9241 Veržej, pod vložno št. 1/00720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča proku-
rista s temile podatki:

Matična št.: 5432758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Svenšek Branko, Ljutomer, Cezanjev-
ci 56, imenovan 9. 1. 1998.

Rg-400280
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00056 z dne 29. 1.
1999 pri subjektu vpisa API-Trade, Pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, Mlajtin-
ci, d.o.o., sedež: Mlajtinci 37 A, 9221
Martjanci, pod vložno št. 1/00971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi družbe in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5513324
Sedež: 9221 Martjanci, Mlajtinci

37 A.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Melkarstvo in sirarstvo,

proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proi-
zvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proi-
zvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na



Stran 4118 / Št. 64 / 10. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro
51.180Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov, pod šifro 74.12 Računovod-
ske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revi-
zijske dejavnosti in pod šifro 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-400282
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00132 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa CZTR – Center za
zunanjo trgovino, Radenci, d.o.o., sedež:
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/02330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbe-
ne pogodbe in direktorja s temile podatki:

Matična št.: 1228218
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sreš Martin, razrešen 31. 3. 1998;
direktorica Marovič Mojca, Gornja Radgo-
na, Vodnikova 4, imenovana 1. 4. 1998,
zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo,
da potrebuje predhodno soglasje skupšči-
ne družbe za naslednje posle: za investici-
je, ki niso potrjene in sprejete v letnem pla-
nu dela; za najetje posojil in kreditov, ki niso
zajeti v letnem planu; za spremembo splo-
šnih načel poslovne politike, spremembe
programske politike in spremembe poslov-
nih pogojev; za dajanje poroštva in obreme-
nitev premoženja s hipoteko ter prevzema-
nje drugih obveznosti; za pravne posle te-
kočega poslovanja, katerega obligacije za
posamezne primere presegajo 5% osnov-
nega kapitala družbe; za sprejemanje de-
lavcev družbe v delovno razmerje.

Rg-400283
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00587 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa LJUTOMERČAN,
kmetijstvo in predelava, d.d., sedež: Ki-
dričeva ulica 2, 9240 Ljutomer, pod vlož-
no št. 1/00186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5132452
Člani nadzornega sveta: Makoter Darja,

Kuhar Jožef, Jureš Franc in Osterc Mirko,
izstopili 25. 11. 1998; Brejc Dušan, Koren
Milan, Siranko Janko in Slavič Alojz, vstopili
25. 11. 1998.

Rg-400284
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00523 z dne 21. 1.
1999 pri subjektu vpisa KOHEK – GRAD-
BENIŠTVO, d.o.o., sedež: Bakovci, Parti-
zanska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02369/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in pogodbe o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1306367
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje, družba
ne opravlja posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-400285
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00399 z dne 21. 1.
1999 pri subjektu vpisa Transpak, podjet-
je za inženiring, procesno opremo in za-
stopstva, d.o.o., sedež: Slovenska ul. 43,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1254502
Ustanovitelji: Buzeti-Kozelj Marjana, iz-

stopila 1. 9. 1998; Frangež Andrej, Raden-
ci, Kidričevo naselje 6, vstopil 27. 1. 1998,
vložil 2,000.000 SIT; Kerčmar Ludvik, Mur-
ska Sobota, Ciril Metodova 25 A, vstopil
1. 9. 1998, vložil 1,000.000 SIT, in Kozelj
Bojan, Murska Sobota, Bakovci, Poljska 14,
vstopil 1. 9. 1998, vložil 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-400286
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 98/00561 z dne 21. 1. 1999
pod št. vložka 1/02386/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357646
Firma: Lakos - Lazar in ostali, Podjet-

je za prevoz in ostale storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: Lakos - Lazar in osta-

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

odgovornostjo
Sedež: 9221 Martjanci, Andrejci 68
Ustanovitelji: Kos Franc in Kos Damijan,

oba iz Žetal, Čermožišče 90, ter Lazar Vik-
tor, Martjanci, Andrejci 68, vstopili 10. 11.
1998, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lazar Viktor, imenovan 10. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.
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Rg-400287
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00630 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Tiara - trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Grad 172 A,
9264 Grad, pod vložno št. 1/02029/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5813611
Sedež: 9264  Grad, Grad 172 A
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mecilošek Vojko, Grad 172 A, ime-
novan 21. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7482
Pakiranje.

Rg-400288
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00262 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa Vihor, Podjetje za
posredovanje in trgovino, d.o.o., sedež:
Slomškova 11, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbenika s temile podatki:

Matična št. 5906539
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cvetko-

va 17
Ustanovitelj: Horvat Alojz izstopil 14. 3.

1997; Virag Štefan, Beltinci, Odranci, Pa-
nonska 2, vstopil 23. 5. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400289
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00010 z dne 21. 1.
1999 pri subjektu vpisa Seping - podjetje
za inženiring, projektiranje in ekologijo,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Slovenska
ulica 25, 9000 Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00844/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o začetku stečajnega
postopka, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5467535
Firma: Seping - podjetje za inženiring,

projektiranje in ekologijo, Murska Sobo-
ta, d.o.o. - v stečaju

Skrajšana firma: Seping, d.o.o., Mur-
ska Sobota - v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sraka Jože, razrešen 15. 1. 1999;
stečajni upravitelj Vinčec Igor, Lendava,
Mlinska 5, imenovan 15. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 1/99-3 z dne 15. 1.
1999.

Rg-400290
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00033 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Demark - Podjetje
za stoitve, marketing, import-eksport,
gostinstvo, akvizicijo, inženiring, proda-
ja neživilskih proizvodov in zastopstvo,
Podgradje, d.o.o., sedež: Podgradje 25,
9240 Ljutomer, pod vložno št.
1/01401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5651913
Firma: Demark - Podjetje za storitve,

marketing, import-eksport, gostinstvo,
akvizicijo, inženiring, prodaja neživilskih
proizvodov in zastopstvo, Podgradje,
d.o.o.

Sedež: 9240 Ljutomer, Podgradje 25
Osnovni kapital: 1,570.400 SIT
Ustanovitelja: Mlinarič Emilijan, Ljutomer,

Bratov Pihlar 7, in Nemec Mihael, Ljutomer,
Bratov Pihlar 10 A, vstopila 18. 2. 1992,
vložila po 785.200 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mlinarič Emilijan, imenovan 18. 2.
1992, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnik Nemec Mihael, imenovan 3. 1.
1996, ki kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-

lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
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ter računalniških naprav; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje, družba ne opravlja arbitraže in  posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-400291
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00671 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa 3MT, podjetje za
proizvodnjo in trženje, videm ob Ščavni-
ci, d.o.o., sedež: Videm ob Ščavnici 10,
9244 Videm ob Ščavnici, pod vložno št.
1/01850/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756910
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;

5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
5118 – Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov, od dejavnosti 7412 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, ne opravlja revizij-
skih dejavnosti, od dejavnosti 7414 – Pod-
jetniško in poslovno svetovanje pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-400292
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00665 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa Ripal, Podjetje za
gostinstvo, turizem in trgovino, Plitvica,
d.o.o., sedež: Plitvica 10/A, 9253 Apa-
če, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5794897
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-400295
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00426 z dne 25. 1.
1999 pod št. vložka 1/02387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323369
Firma: Oikia, družba za proizvodnjo,

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slomš-

kova 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Finea Holding, družba za

upravljanje, d.o.o., Polenšak, Polenci 45,
in Habjanič Stojan, Murska Sobota, Tišin-
ska 8, vstopila 11. 9. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektoja Habjanič Stojan, Murska Sobota, Ti-
šinska 8, in Borec Tomaž, Maribor, Vrban-
ska 41, imenovana 11. 9. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih 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; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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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; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 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; 5262 Trgovina
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; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 – Podjetniško in poslovno svetova-
nje, družba ne opravlja arbitraž.

Rg-400296
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00524 z dne 22. 1.
1999 pri subjektu vpisa Partners, podjetje
za trgovino, turizem in gosinstvo, Sov-
jak, d.o.o., sedež: Sovjak 62, 9244 Vi-
dem ob Ščavnici, pod vložno št.
1/01459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo s temile podatki:

Matična št.: 5630231
Firma: Partners, podjetje za trgovino,

turizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: Partners, d.o.o.
Sedež: 9252 Radenci, Murska ul. 3.

Rg-400297
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00288 z dne 22. 2.
1999 pri subjektu vpisa Ritem, studio za
avdio in video storitve, d.o.o., sedež: Ri-
barjevo naselje 21, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01157/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5558140
Sedež: 9220 Lendava, Ribarjevo na-

selje 21.
Ustanovitelja: Berden Borut, izstopil 24.

5. 1998; Berden Magda, Ljubljana, Kuna-
verjeva št. 4, vstopila 24. 5. 1998, vložila
3,794.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, ki je bila sprejeta dne 24. 5. 1998.

Rg-400299
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00697 z dne 22. 2.
1999 pri subjektu vpisa A servis, servis in
trgovina, d.o.o., sedež: Koroška cesta
58, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02277/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5967759
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lenarčič Jože, razrešen 18. 12.
1997; direktor Rituper Leopold, Murska So-
bota, Finžgarjeva ulica 10, imenovan 18. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, ki je bila sprejeta dne 18. 12. 1997.

Rg-400300
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00011 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa Merry, Mešano
trgovsko podjetje, Police, d.o.o., sedež:
Police 68, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/01956/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, dejav-
nosti, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5782597
Ustanovitelj: Rybak Jacqueline, iztopila

11. 10. 1996; Krempl Emil, Gornja Radgo-
na, Police 68, ki je s prvim poslovnim dele-
žem v višini 720.000 SIT vstopil 29. 6.
1993, z drugim poslovnim deležem v višini
750.000 SIT pa 11. 10. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Rybak Jacqueline, ki je bila raz-
rešena 11. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega 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; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2852
Splošna mehanična dela; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila, proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 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 vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-

vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
karskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 4. 12.
1996.

Rg-400304
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00176 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Energotherm,
podjetje za izrabo obnovljivih virov,
d.o.o., sedež: Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci, pod vložno št. 1/02192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spe-
membo družbene pogodbe, družbenikov in
poslovnih deležev ter poslovodje (direktor-
ja) s temile podatki:

Matična št.: 5925045
Sedež: 9232 Črenšovci, Prekmurske

čete 20.
Ustanovitelji: Kugler Zdenko, Kamnik,

Matije Blejca 10, vstopil 14. 11. 1995, vlo-
žil 435.750 SIT; Dolinar Sonja, Ljubljana-Ta-
cen, Rocenska 5, ki je s prvim poslovnim
deležem v višini 15.000 SIT vstopila 14. 11.
1995, z drugim poslovnim deležem v višini
135.000 SIT, pa 19. 3. 1997; Horvat
Franc, Bogojina, Ivanci 2, ki je s prvim po-
slovnim deležem v višini 75.000 SIT vstopil
12. 11. 1996, z drugim poslovnim deležem
v višini 75.000 SIT pa 25. 11. 1996; Fle-
ming, d.o.o., Murska Sobota, Slave Klavo-
re 3, vstopil 25. 11. 1996, vložil
150.000 SIT; Kurnjek Ivo, Martjanci, An-
drejci 66, vstopil 25. 11. 1996, vložil
30.000 SIT, in Mobix, Črenšovci, d.o.o.,
Črenšovci, Prekmurske čete 61, vstopil 25.
11. 1996, vložil 333.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Ori Janez, izstopil 12. 11.
1996 in Gejzir, d.o.o., podjetje za poslovne
storitve, Ljubljana, Turnerjeva 17, izstopil
25. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benkovič Anton, razrešen 19. 3.
1997; direktor Kurnjek Ivo, imenovan 19. 3.
1997, zastopa družbo z omejitvijo, da ima

za sklenitev vsakega pravnega posla, ki pre-
sega tolarsko protivrednost 10.000 DEM,
soglasje družbenika Zdenka Kuglerja, za po-
sle, ki presegajo 100.000 DEM, pa soglas-
je nadzornega sveta, vse preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve posla.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 19. 3.
1997.

Rg-400309
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00556 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa Hinco - trgovsko
proizvodno podjetje, Lendava, d.o.o., se-
dež: Rudarska 24, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01489/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5641276
Sedež: 9220 Lendava, Mlinska ulica

št. 3.
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be, sprejeta na skupščini družbe dne
12. 11. 1998.

Rg-400310
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00066 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa LIV stroji, pro-
izvodnja strojev in opreme, d.o.o., Sveti
Jurij, sedež: Sveti Jurij 18 A, 9262 Ro-
gašovci, pod vložno št. 1/02375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa opr. št. Srg 98/00336 z dne 28. 10.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 1317504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kisilak Geza, Rogašovci, Sveti Jurij
31, imenovan 17. 7. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-401073
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00110 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa Saubermacher -
Puconci, Podjetje za zbiranje, sortiranje
in predelavo odpadkov, d.o.o., sedež: Pu-
conci 80, 9201 Pucinci, pod vložno št.
1/02384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in njihovih
nazivov s temile podatki:

Matična št.: 1337904
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Knaus Franc, razrešen 6. 1. 1999;
direktor Burgermeister Ivan, Puconci 24,
imenovan 6. 1. 1999, zastopa družbo z
omejitvijo odsvajanja in obremenjevanja ne-
premičnin ter sklepanja pogodb in prevze-
ma obveznosti, katerih posamezna vrednost
presega vrednost 1,000.000 SIT, skupaj z
namestnikom direktorja, ter zastopnik Hor-
vat Rudolf, Murska Sobota, Matija Gubca
15, ki od 6. 1. 1999 kot namestnik direk-
torja zastopa družbo z omejitvijo odsvajanja
in obremenjevanja nepremičnin ter sklepa-
nja pogodb in prevzema obveznosti, katerih
posamezna vrednost presega vrednost
1,000.000 SIT, skupaj z direktorjem.

Pri vpisu priimka direktorja je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisana tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena (9.a člen
Pravilnika o načinu vodenja sodnega regi-
stra).
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Rg-401084
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00061 z dne 18. 3.
1999 pri subjektu vpisa Metis, storitvena
dela v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Ulica
ob Muri št. 26, 9000 Bakovci, pod vložno
št. 1/00796/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5812925
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 2670

Obdelava naravnega kamna; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Vpiše se sprememba akta družbe, spre-
jeta dne 9. 2. 1999.

Rg-401085
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00111 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa Sobota-Center,
Investicijsko podjetje, d.o.o., sedež: Kar-
doševa ulica 2, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1214942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ru-

žič Drago, Murska Sobota, Krog, Brodar-
ska 42, razrešen 8. 10. 1998 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
z omejitvijo odsvajanja in obremenjevanja
nepremičnin ter sklepanja pogodb in prev-
zema obveznosti, katerih posamezna vred-
nost presega vrednost 10,000.000 SIT,
skupaj z zastopnikom.

Rg-401086
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00113 z dne 23. 3.
1999 pri subjektu vpisa Nuskern, trgovi-
na, d.o.o., sedež: Miklošičeva 67, Mur-

ska Sobota, pod vložno št. 1/02294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1194844
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-401087
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00586 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa IMO-Real, Inženi-
ring in posredovanje, d.o.o., sedež: Arhi-
tekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/02060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala družbe ter spremembo poslovnih
deležev družbenikov, direktorja in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5829909
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: IMO-Rent, Inženiring in

konsalting, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Cankarjeva ulica 86, Intering, Inže-
niring in konsalting, d.o.o., Murska Sobota,
Arhitekta Novaka 13, Polanič Stanko, Mur-
ska Sobota, Černelavci, Črtomirova ulica
11, Ravnič Anton, Murska Sobota, Razla-
gova 52 in Horvat Jože, Murska Sobota,
Černelavci, Dalmatinova 11, vstopili 31. 1.
1994, vložili po 6,000.000 SIT, odgovor-
nost, ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polanič Stanko, razrešen 7. 12. 1998;
direktor Horvat Jože, imenovan 7. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se sprememba družbne pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 7. 12.
1998.

Rg-401088
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00005 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa Fen-Kontorles, tr-
govina z lesnimi izdelki, d.o.o., sedež:
Grajska ulica 1 A, 9000 Murska Sobota,

pod vložno št. 1/02362/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1305751
Firma: Fin-Konto, posredovanje in fi-

nančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Fin-Konto, d.o.o.
Ustanoviteljica: Lalovič Borivoj, izstopil

18. 12. 1998; Sobočan Mirjana, Beltinci,
Lipa 106 D, vstopila 18. 12. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, sprejeta
dne 15. 12. 1998.

Rg-401090
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00438 z dne 15. 3.
1999 pri subjektu vpisa Fen-Kontorles, tr-
govina z lesnimi izdelki, d.o.o., sedež:
Vaneča 53 B, 9201 Puconci, pod vložno
št. 1/02362/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, sedeža,
družbenikov in poslovnih deležev, dejavno-
sti in poslovodje (direktorja) s temile po-
datki:

Matična št.: 1305751
Sedež: 9000 Murska Sobota, Grajska

ulica 1 A
Ustanovitelj: Neumeyer Alexander, izsto-

pil 24. 9. 1998; Lalovič Borivoj, Murska
Sobota, Černelavci, Zadružna 12, vstopil
24. 9. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Neumeyer Alexander in Visser Mar-
tina, razrešena 24. 9. 1998; direktor Lalo-
vič Borivoj, imenovan 7. 10. 1998, zastopa
družbo samostojno, posamično in brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
6713 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, sprejeta
dne 7. 10. 1998.

VSEBINA

Sodni register 4085
Koper 4085
Kranj 4098
Murska Sobota 4114
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Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.

Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.

Cena 4050 SIT 10497
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q OSNOVE KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


