
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 72 Ljubljana, torek 7. 9. 1999 ISSN 1318-9182 Leto IX

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

 CELJE

Rg-401097
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00066 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Avtotehno, posredništvo in
trgovina, d.o.o., Celje, Lava 7, sedež: La-
va 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZGD, spremembo fir-
me in sedeža, povečanja osnovnega kapita-
la z novimi vložki ter uskladitev dejavnosti s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5312175
Firma: Avtotehno, posredništvo in tr-

govina, d.o.o., Škofja vas
Skrajšana firma: Avtotehno, d.o.o.,

Škofja vas
Sedež: 3211 Škofja vas, Kocbeko-

va 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Puc Edvard, Škofja vas, So-

kolska ulica 8, vstopil 26. 1. 1990, 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-401105
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01180 z dne 3. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Lednik & Lednik, proizvod-
nja in zastopanje, d.o.o., Arja vas 51/b,
Petrovče, sedež: Arja vas 51/b, 3301
Petrovče, pod vložno št. 1/03523/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri družbeniku in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5597587
Ustanovitelj: Lednik Maksimiljan Stani-

slav, Petrovče, Arja vas 51/b, vstopil
15. 10. 1997, vložil 2,810.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lednik Gorazd, razrešen 15. 10.
1997; direktor Lednik Maksimiljan Stani-
slav, imenovan 15. 10. 1997, zastopa druž-
bo posamično in neomejeno.

Rg-401107
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00620 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Geotehna, podjetje za vr-
tanje in miniranje, d.o.o., sedež: Gospo-
ska 19, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, dejav-
nosti, družbenikov zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, zastopnikov oziroma njihovih
pooblastil ter akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5831709
Firma: Geotehnik, vrtanje, miniranje,

kamnine, kamnolomi, d.o.o.
Skrajšana firma: Geotehnik d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 1
Ustanoviteljica: Kočet Mijo, izstopil 5. 6.

1998; Ajsster Logan Dunja, Celje, Ljubljan-
ska cesta 56, vstopil 5. 6. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rebernik Alojz, razrešen 5. 6. 1998;
direktorja Ajster Roman, Celje, Nazorjeva
ulica 24 in Ajsster Logan Dunja, Celje, Ljub-
ljanska cesta 56, imenovana 5. 6. 1998,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 29. 3. 1999: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri šifri K/74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 5. 6. 1998.

Rg-401135
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00125 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Samson, podjetje za trgo-
vino, d.o.o. sedež: Ljubljanska cesta 39,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02574/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5470528
Firma: Samson, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Veselova ulica 1
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 2222

Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 1. 1999.

Rg-401140
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01339 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Od A - Ž, trgovsko podjet-
je, Ul. Jana Husa 10, Celje, d.o.o., se-
dež: Ul. Jana Husa 10, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05569/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5767270
Firma: Od A - Ž, trgovsko posredova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: Od A - Ž, d.o.o.
Sedež: 3230 Šentjur, Ul. Dušana Kve-

dra 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Oprešnik Željko, Šentjur pri
Celju, Ulica Dušana Kvedra 40, vstopil
15. 2. 1993, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1998.

Rg-401148
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00047 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06918/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1359096
Firma: Stopar & sin, gradbeništvo, po-

sredništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Stopar & sin, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3220 Štore, Štore
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Stopar Ladislav in Stopar

Ladislav, oba iz Šentrjurja pri Celju, Ulica I.
celjske čete 28, vstopila 7. 1. 1999, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Stopar Ladislav in Stopar Ladislav,
oba iz Šentjurja pri Celju, Ulica I. celjske
čete 28, ki zastopata družbo brez omejitev,
in Stopar Branko, Krško, Pod Goro 4, vsi
imenovani 7. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij; 92712 Dejavnost
igralnic.

Pri dejavnosti G 51.18 družba opravlja
vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri de-
javnosti O 92.712 družba opravlja le prire-
janje posebnih iger na srečo na igralnih av-
tomatih, zunaj igralnic, če je družba registri-
rana za gostinsko dejavnost.

Rg-401149
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00734 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Kemoplast, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dro-
fenikova 7, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/01056/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5314976
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 1751

Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-

datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri šifri G/51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri šifri
K/74.12 opravlja družba vse, razen revizij-
ske dejavnosti; pri šifri K/74.14 opravlja
družba vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 16. 7. 1999.

Rg-401150
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01246 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Ultra, d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, Prihova
21, Nazarje, sedež: Prihova 21, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/01651/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo družbenika ter povečanja os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5404681
Osnovni kapital: 4,102.000 SIT

Ustanovitelj: Vrtačič Iztok, izstopil 14. 9.
1998; Vrtačič Janez, Rečica ob Savinji, Var-
polje 66, vstopil 14. 9. 1998, vložil
4,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401152
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01174 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Odis, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Šempeter, Dobrteša vas
16/a, sedež: Dobrteša vas 16/a, 3311
Šempeter, pod vložno št. 1/01337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo akta o ustanovitvi d.o.o. ter firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5682878
Firma: Odis, računalniški inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: Odis, d.o.o.
Sedež: 3312 Prebold, Latkova vas 82
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z

dne 3. 2. 1999.

Rg-401154
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00303 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Zvonček trade, proizvod-
no, trgovsko in posredniško podjetje,
d.o.o., Celjska 7, Rogaška Slatina, se-
dež: Celjska 7, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/05821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, zastopnika, dejavnosti, firme in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5884314
Firma: ZO - Fing, svetovalno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZO - Fing, d.o.o.
Ustanovitelj: Krč Aleš in Krč Marko, iz-

stopila 23. 3. 1998; Zorin Florjan, Rogaška
Slatina, Tržišče 34 A, vstopil 23. 3. 1998,
vložil 1,626.471 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krč Helena, razrešena 25. 3.
1998; direktor Zorin Florjan, imenovan
25. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava po-
datkov; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

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

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 27. 3. 1998.

Rg-401159
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00708 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Lipa Prevalje, lesno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zdole 7, Kozje, se-
dež: Zdole 7, 3260 Kozje, pod vložno št.
1/03032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in poslovnih deležev, dejav-
nosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje,
ter družbene progodbe s temile podatki:

Matična št.: 5492963
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Ivan, Lukovica,

Prevalje 6 a, vstopil 15. 2. 1991, in Kova-
čič Natalija, Kozje, Ješovec pri Kozjem 38,
vstopila 24. 6. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kovačič Natalija, imenovana 15. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1998.

Rg-401160
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00110 z dne 12. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.: 1273787
Firma: Žonta Marjan, s.p. - Žonta

Transport
Skrajšana firma: Žonta Marjan, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3000 Celje, Gaji 44
Ustanovitelj: Žonta Marjan, Celje, Gaji

44, vstopil 30. 1. 1998, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.

Pri šifri J/67.13 le dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-401169
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00006 z dne 11. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358936
Firma: Bega, mednarodna trgovina in

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

govornostjo
Sedež:  3000  Celje,  Trubarjeva  uli-

ca 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Begagić Muris, Celje, Tru-

barjeva 17, vstopil 14. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Begagić Muris, imenovan 14. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Prizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-

lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4529

Pri šifri K/74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti; – pri šifri K/74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-401172
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00728 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Osmanaj Shaban in drugi,
gradbeništvo in storitve, d.n.o., sedež:
Kovinarska 22, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/06892/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1226720
Sedež:  3212  Vojnik,  Cesta  ob  Hu-

dinji 1
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Islamaj Mifail, Prizren, Škoza, ki za-
stopa družbo brez omejitev, in Osmanaj Ber-
zat, Prizren, Kobanja, imenovana 17. 7.
1998.

Rg-401177
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00225 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Strmecki, podjetje za trgo-
vino in storitve na področju prometa,
d.o.o., Podsreda št. 54, sedež: Podsreda
54, 3257 Podsreda, pod vložno št.
1/01303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
ka, dejavnosti, firme in sedeža ter akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5338751
Firma: Kitak - EM, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Kitak - EM, d.o.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Kidri-

čeva 41
Ustanovitelj: Strmecki Franc in Strmecki

Ljudmila, izstopila 18. 2. 1998; Kitak Silve-
ster, Rogatec, Tlake 2 A, vstopil 18. 2.
1998, vložil 1,504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmecki Franc, razrešen 18. 2.
1998; direktor Kitak Tonček, imenovan
18. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov.

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

Rg-401200
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01157 z dne 15. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Dimnikar Radeče, Dimni-
karsko podjetje, d.o.o., sedež: Titova uli-
ca 10, 1433 Radeče, pod vložno št.
1/00054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5144744
Ustanoviteljica: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstopil 20. 9. 1996; Maksima 3 PID, d.d.,
Ljubljana, Šubičeva 2, vstopila 20. 9. 1996,
vložila 960.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-401202
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01171 z dne 15. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Poslovni center ETOS PIC,
d.o.o., sedež: Varpolje 51, 3332 Rečica
ob Savinji, pod vložno št. 1/04699/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5669456
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kolar Milena, Rečica ob Savinji,
Varpolje 51, imenovana 1. 10. 1997.

Rg-401205
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01098 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Premius, podjetje za po-
sredovanje v prometu z nepremičnina-
mi, ekonomsko, finančno in organizacij-
sko svetovanje, d.o.o., Stanetova 16 a,
Celje, sedež: Stanetova 16 a, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in naslova družbenikov, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s SKD ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5344972
Firma: Premius, podjetje za posredo-

vanje v prometu z nepremičninami, eko-
nomsko, finančno in organizacijsko sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: Premius, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Glavni trg 7
Ustanovitelja: Primc Irena, vstopila 12. 3.

1990, in Primc Frančišek, vstopil 20. 2.
1991, oba iz Celja, Ul. Heroja Rojška 48,
vložila po 782.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 opravlja družba vse, razen revizijske
dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 9. 1997.

Rg-401218
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01440 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Simbi, organizacijske,
ekonomske, tehnološke storitve in tr-
govina, d.o.o., sedež: Ložnica 2 A, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/02458/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in priimka družbenice,
spremembo in uskladitev dejavnosti s SKD
ter spremembo družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5564557
Ustanoviteljica: Drame Barbara, Žalec,

Prešernova 3, vstopila 25. 11. 1995, vloži-
la 214.075 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica vošnjak Barbara, razrešena
17. 11. 1997; direktor Vošnjak Simon, Ža-
lec, Ložnica 2a, imenovan 17. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
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tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1997.

Rg-401224
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01118 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Promesta, d.o.o., proizvod-
no in storitveno podjetje, Slovenske Ko-
njice, sedež: Toneta Melive 4, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/05729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5777372
Firma: Vit - Pro, podjetje za razvoj in

urejanje okolja, d.o.o.
Skrajšana firma: Vit - Pro, d.o.o.
Sedež: 3205 Vitanje, Grajski trg 1
Ustanovitelji: Pisanec Stanislav, izstopil

22. 12. 1998; Krajnc Stanislav, Vitanje, Na
vasi 2, Fijavž Helena, Vitanje, Na vasi 11a,
Fric Gorazd, Slovenske Konjice, Kajuhova
6, in Občina Vitanje, Vitanje, Grajski trg 1,
vstopili 22. 12. 1998, vložili po 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pisanec Stanislav, razrešen 22. 12.
1998; direktor Fric Gorazd, imenovan
22. 12. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0202 Gozdarske storitve;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne 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 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-401228
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00308 z dne 24. 3. 1999 pri

subjektu vpisa Sub sole, d.o.o., Proizvod-
no podjetje, Celje, Resljeva 18, sedež:
Resljeva 18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitev z ZGD s temi-
le podatki:

Matična št.: 5557151
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Marovt Janez, Braslovče,

Parižlje 17, vložil 463.518,60 SIT, in Sub
Sole, d.o.o., proizvodno podjetje Celje, Ce-
lje, Resljeva 18, vložil 1,103.481,40 SIT -
vstopila 30. 12. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-401236
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01468 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Matis, marketinške, teh-
nološke in intelektualne storitve, d.o.o.,
Titovo Velenje, Cesta na Vrtače 14, se-
dež: Cesta na Vrtače 14, 3320 Titovo
Velenje, pod vložno št. 1/01347/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZGD, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo firme, družbenika in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s SKD s
temile podatki:

Matična št.: 1227475
Firma: Matis, marketinške, tehno-

loške in intelektualne storitve, d.o.o., Ve-
lenje

Skrajšana firma: Matis, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Cesta na Vrta-

če 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jamnikar Ivan, izstopil

14. 4. 1996 in Jamnikar Sonja, izstopila
15. 12. 1997; Jamnikar Matjaž, Titovo Ve-
lenje, Cesta na Vrtače 14, vstopil 26. 12.
1989 ter Jenko Mitja, Velenje, Kersnikova
cesta 29, Kržič Andrej, Velenje, Tavčarjeva
11 in Skok Viljem, Velenje, Šaleška 2/c,
vstopili 15. 12. 1997, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jamnikar Ivan, razrešen 14. 4. 1996;
direktor Jamnikar Matjaž, ki od 15. 12.
1997 zastopa družbo brez omejitev, in di-
rektor Skok Viljem, imenovan 18. 12. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-401245
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01121 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Nit-Protec, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Socka 62,
Nova Cerkev, sedež: Socka 62, 3203
Nova Cerkev, pod vložno št. 1/04974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z ZGD, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s SKD s temile po-
datki:

Matična št.: 5696267
Firma: Nit, podjetje za proizvodnjo in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: Nit, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelj: Korošec Drago, Nova Cer-
kev, Socka 62, vstopil 30. 11. 1992, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 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; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvonja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
elektičnih gospodinjskih aparatov; 2972

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; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 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.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123

Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
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52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov; pri šifri 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti; pri šifri 74.14 vse, razen arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-401249
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00361 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Strigida, podjetje za fi-
nančne in video storitve, d.o.o., Celje,
Trubarjeva 50, sedež: Trubarjeva 50,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev ter spre-
membo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5612829
Firma: Strigida, podjetje za audio in

video storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Strigida, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,816.800 SIT
Ustanovitelj: Ručigaj Matjaž, izstopil

31. 12. 1997; Krempuš Vinko, Celje, Po-

kopališka 2, vstopil 20. 3. 1992, vložil
1,816.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti 74.14 opravlja družba vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-401253
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01282 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Smisel Milford in drugi,
svetovanje za sprostitev telesa in duha,
d.n.o., Celje, sedež: Škapihova 5, 3000
Celje, pod vložno št. 1/06571/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odpovedi družbene po-
godbe, spremembo zastopnika in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5992494

Firma: Smisel Fajdiga in drugi, sveto-
vanje za sprostitev telesa in duha, d.n.o.,
Celje

Skrajšana firma: Smisel Fajdiga in dru-
gi, d.n.o., Celje

Ustanoviteljica: Milford Christopher, iz-
stopil 19. 9. 1997; Fajdiga Clara, Celje,
Škapinova 5, vstopila 19. 9. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Milford Christopher, razrešen
19. 9. 1997; družbenica Fajdiga Clara, ime-
novana 19. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-401256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00096 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Juvec, Proizvodnja in po-
sredovanje izdelkov iz lesa in kovin,
d.o.o., Šentjur, Pešnica 51, sedež: Pe-
šnica 51, 3230 Šentjur, pod vložno št.
1/01099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala družbe iz sredstev družbe,
družbenika in poslovnega deleža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s SKD ter spre-
membo pogodbe o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5322111
Firma: Juvec, proizvodnja in posredo-

vanje izdelkov iz lesa in kovin, d.o.o.
Skrajšana firma: Juvec, d.o.o.
Sedež: 3220 Štore, Železarska ce-

sta 3
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelja: Vengust Bojan, izstopil

17. 7. 1996; Jug Zdenko, Šentjur, Cesta
na kmetijsko šolo 13/a, vstopil 12. 12.
1989, vložil 1,106.300 SIT, in Šket Brigita,
Šentjur, Ulica talcev 7, vstopila 17. 9. 1997,
vložila 595.700 SIT - odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
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izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetjskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 1. 1998.

Rg-401270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01311 z dne 1. 2. 1999 pod št.
vložka 1/06900/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Krškem ter
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1306073
Firma: Damjan Obreza, trgovina in sto-

ritve, k.d.
Skrajšana firma: Damjan Obreza, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3220 Štore, Prožinska vas

22/d
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Krškem s firmo
Damjan Obreza, trgovina in storitve, k.d.,
Trg svobode 1, Sevnica, št. reg. vl.
1/03940/00.

Rg-401316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01499 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Vital Mestinje, proizvodnja
brezalkoholnih pijač, d.d., Mestinje,
3241 Podplat, sedež: Mestinje 3241
Podplat, pod vložno št. 1/00560/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5092094
Člani nadzornega sveta: Jagodič Irena,

Hostnik Silva, Perkovič Silva in Boršič An-
ton, izstopili 15. 12. 1997; Turnšek Anton,
Sadar Jože, Remic Janko in Hohnjec Zlat-
ko, vstopili 15. 12. 1997.

Rg-401318
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00198 z dne 11. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Puby land, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Rogatec 75, Rogatec,
sedež: Rogatec 75, 3252 Rogatec, pod
vložno št. 1/06171/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s SKD ter spremembo akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5884349
Firma: Puby land, gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: Puby land, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,739.596 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kos Danica, Rogatec 75, imenova-
na 30. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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-
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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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-

stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti 51.18 opravlja družba vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 opravlja družba vse, razen revizijske
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi 30. 12.
1996.

Rg-401321
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00108 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Komunalno podjetje Slo-
venske Konjice, p.o., sedež: Celjska 3,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baraga Jože, razrešen 23. 10. 1996;
direktor Slapnik Dušan, Slovenske Konjice,
Cesta pod goro 7, imenovan 23. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401322
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01318 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Edico, poslovna informati-
ka, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje
180, sedež: Šmarje 180, 3240 Šmarje
pri Jelšah, pod vložno št. 1/05516/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5763649
Firma: Edico, poslovna informatika,

d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje 180.
Pripojitev k družbi Edico, poslovna infor-

matika, d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 17. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-401324
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00245 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa Celjski plini Celje, d.d., se-
dež: Plinarniška ul. 1, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/06484/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5949017
Člani nadzornega sveta: Drozg Peter,

Podpečan Bogdan in Les Božidar, izstopili
8. 4. 1997; Požrl Peter in Kobal Janislav,
vstopila 8. 4. 1997, ter Drolc Miran, vstopil
21. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 15. 2. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Zapisnik skupščine z dne 8. 4. 1997.
Sprememba statuta z dne 8. 4. 1997.

Rg-401327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00793 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Redcos, d.o.o., Velenje, se-
dež: Efenkova 61, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03159/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5533171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-

bič Marjan, Velenje, cesta I št. 11, razrešen
22. 5. 1998 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Kamenšek Anton, Ro-
gaška Slatina, Cvetlični hrib 12, imenovan
22. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00824 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Elpro Križnič, Trgovi-
na-proizvodnja-montaža, d.o.o., sedež:
C. pod goro 4, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/01348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5349362
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Ze-

če 25
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

29. 7. 1998.

Rg-401333
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00816 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Lesarstvo, d.o.o., sedež:
Cesta talcev 7, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/00863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in se-
deža družbe s temile podatki:

Matična št.: 5299632
Sedež: 3320 Velenje, Cesta talcev 11
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Hudovernik Petra, imenovana
15. 8. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev, in Hudovernik Miro, razrešen 15. 8.
1998 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta, oba iz Velenja, Cesta talcev 7.

Rg-401336
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00723 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Mes, prodaja gostinske
opreme, d.o.o., Celje, sedež: Ulica fran-
kolovskih žrtev 1/b, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/02546/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev, uskladitev dejav-
nosti s SKD in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5472067
Ustanoviteljica: Mihelin Franc, izstopil

28. 8. 1997; Mihelin Ana, Škofja vas, Šmar-
jeta 65/a, vstopila 12. 11. 1990, vložila
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7. 1998.

Rg-401341
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01063 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06935/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338412
Firma: AS avtomobili Skornšek, Pro-

daja in servis avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana firma: AS avtomobili Skorn-

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

govornostjo
Sedež:3320 Velenje, Cesta Simona

Blatnika 20
Osnovni kapital: 4,115.750 SIT
Ustanovitelj: Skornšek Stane, Velenje,

Šenbriška 4, vstopil 24. 11. 1998, vložil
4,115.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skornšek Stane, imenovan 24. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila,
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-401343
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00072 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Bomax, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Vitanje, sedež: Vitanje
169, 3205 Vitanje, pod vložno št.
1/02651/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZGD, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s SKD s temile podatki:

Matična št.: 1253697
Firma: Bomax, Proizvodnja, trgovina,

krovstvo in kleparstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: Bomax, d.o.o.
Sedež: 3205 Vitanje, Vitanje 156 a
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelja: Borovnik Marjan, vložil

2,958.500 SIT, in Borovnik Štefanija, vložila
1,541.500 SIT, oba iz Vitanj 169, vstopila
27. 11. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-401352
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00481 z dne 19. 3. 1999 pri

subjektu vpisa Fori, Fleksibilno organizi-
ranje razvojnih idej, d.o.o., Velenje, Hra-
stovec 24, sedež: Hrastovec 24, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/00750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5295700
Osnovni kapital: 41,248.902 SIT
Ustanovitelja: Forštner Milan in Forštner

Ivica, oba iz Velenja, Hrastovec 24, vstopila
11. 11. 1989, vložila po 20,624.451 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-401367
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00023 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Osnovna šola pod Goro,
p.o., sedež: Šolska 3, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/04121/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZOFVI, spremembo imena, ustanoviteljev
in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s SKD
ter spremembo pri zastopniku s temile po-
datki:

Matična št.: 5087716
Firma: Osnovna šola pod Goro
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine

Slovenske Konjice, izstopila 23. 10. 1996;
Občina Slovenske Konjice - omejeno sub-
sidiarno, Slovenske Konjice, Stari trg 29,
vstopila 23. 10. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Premru Marija, Slovenske Konjice,
Mlinska cesta 14, ki od 23. 10. 1996 za-
stopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
8040 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Uskladitev  z  zakonom  o  organizaciji
in  financiranju  vzgoje  in  izobraževanja
(Ur.  l.  RS,  št.  12/96)  je  vpisana  v
sodni register s sklepom Srg 23/97 z dne
21. 1. 1999.

Rg-401375
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01058 z dne 15. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Gozdno gospodarstvo Ce-
lje, p.o., sedež: Ljubljanska c. 13, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00431/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, dejavnosti in zastopnikov, ustano-
vitalje, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, uskladitev z ZGD, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz p.o. v d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5150540
Firma: Gozdno gospodarstvo Celje,

d.d.
Skrajšana firma: GG Celje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 195,300.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna druž-

ba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
39,060.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
19,530.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložil 33,904.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa po sezna-
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mu, vložili 13,914.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve po seznamu, vložili
35,316.000 SIT in Slovenska razvojna
družba - za program notranjega odkupa,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila
53,576.000 SIT, vstopili 6. 10. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Marjetič - Pižorn Erna, razrešena
6. 10. 1998; direktor Šoster Danijel, Celje,
Na zelenici 8, imenovan 23. 7. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Marjetič Erna,
Zupan Jožef in Gorenc Aleksander, vstopili
6. 10. 1998

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 opravlja družba
vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01536/01583
- 1998/IZ z dne 27. 10. 1998.

KOPER

Rg-300090
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01324 z dne 13. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GOZDARSTVO KRAS,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 49,
6210. Sežana, pod vložno št.
1/00418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokuro s temile podatki:

Matična št.: 5151597
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Valenčič Jože, Ilirska Bistrica, Koso-
velova 2, imenovan 15. 9. 1998.

Rg-300092
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01038 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa HARPHA, podjetje za inže-
niring, proizvodnjo in svetovanje d.o.o.,
Koper, sedež: Cankarjeva 6, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, družbenikov in deležev, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5346819
Firma: HARPHA, finančne, podjet-

niške in poslovne storitve, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Žerjal Aljoša, Marušič

Uroš, Vranjac Duško, Žerjal Aleksander, iz-
stopili 19. 6. 1998; Hladnik Samo, Koper,
Rozmanova ulica 4, vstop 23. 11. 1989,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Malec Bogdan, Koper, Garibaldije-
va ulica 5, vstop 19. 6. 1998, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žerjal Aleksander, razrešen 19. 6.
1998; direktor Malec Bogdan, imenovan
19. 6. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpsiana dne 16. 11. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-

sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 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; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost, pri dejavnosti pod
šifro 92.712 družba opravlja samo dejav-
nost igralnih avtomatov zunaj igralnic.

Rg-300093
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01051 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TARSEL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., sedež: Ulica Staneta Rozmana 29,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/02257/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev, uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5508975
Ustanovitelji: Šuštar Peter, izstop 24. 6.

1998; Šuštar Primož, Ilirska Bistrica, Ulica
Staneta Rozmana 29, vložek 502.668 SIT,
Šuštar Magdalena, Ilirska Bistrica, Ulica Sta-
neta Rozmana 29, vložek 502.666 SIT, Šu-
štar Rudolf, Ilirska Bistrica, Ulica Staneta
Rozmana 29, vložek 502.666 SIT, vstopili
9. 5. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuštar Peter, razrešen 24. 6. 1998;
Šuštar Primož, razrešen 24. 6. 1998 kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1998:
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 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;

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
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami

in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 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); 6312 Skladiščenje; 6321
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Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-300095
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01525 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MAKI, podjetje za turizem,
trgovino in storitve d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 11, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5660815
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:

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; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 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; 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;
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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 8041 Dejavnost vozniških

šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro
92.712 družba opravlja samo dejavnost
igralnih avtomatov zunaj igralnic.

Rg-300096
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01658 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AZIMUT, trgovsko uvoz-
no-izvozno podjetje d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 109, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/04734/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5835356
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vescovi Rosana, Duino-Aurisina,
Italija, Duino-Aurisina 179, imenovana
23. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati.

Rg-300097
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01587 z dne 17. 11. 1998 pod
št. vložka 1/05536/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1331248
Firma: CANADIAN TEDEŠKO & CO.,

storitve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: CANADIAN TEDEŠKO

& CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6281 Škofije, Spodnje Škofi-

je 207
Ustanovitelji: Tedeško Rajko, Pobegi, Ili-

rija 22, vstop 24. 9. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Ražman
Damijan, Koper, Prade, C. 15/17, vstop
24. 9. 1998, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; in en komanditist, vstop
24. 9. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tedeško Rajko, imenovan 24. 9.
1998, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Ražman Damijan,
imenovan 24. 9. 1998, kot komplementar,
namestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
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Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300099
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01192 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GIDENTAL, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Zaprta ulica št. 6,
6310 Izola, pod vložno št. 1/05225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopol-
nitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5958121
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Rg-300726
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02041 z dne 11. 1. 1999 pod
št. vložka 1/04941/04 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5872928004
Firma: MESTNI PLINOVODI, distribu-

cija plina d.o.o., Koper, Kolodvorska 2,
Podružnica Murska Sobota

Skrajšana firma: MESTNI PLINOVODI
d.o.o., Podružnica Murska Sobota

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9000 Murska Sobota,

Slomškova ulica 33
Ustanovitelji: Mestni plinovodi, distribu-

cija plina, d.o.o., Koper, Kolodvorska 2,
vstop 17. 12. 1998, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maglica Egon, Portorož, Lucan 11,
Lucija, imenovan 17. 12. 1998, kot direk-
tor podružnice zastopa z omejitvijo, da za
sklenitev pravnega posla, ki zavezuje ali
obremenjuje podružnico in družbo za več
kot 500.000 SIT, potrebuje soglasje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela.

Pri dejavnosti pod šifro 4020 družba
opravlja samo administrativne in pomožne
posle; pri dejavnosti pod šifro 4521 družba
opravlja samo vzdrževanje oziroma upravlja-
nje plinovodnega omrežja.

Rg-300728
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01127 z dne 15. 1. 1998 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA POS-
TOJNA, sedež: Ljubljanska cesta 2,
6230 Postojna, pod vložno št.
1/00147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustnovitvenega akta,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5052289
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Podboj Breda, Postojna, Kolodvorska 6,
razrešena 20. 4. 1998 kot ravnateljica in
imenovana za direktorico, ki zastopa ljud-
sko univerzo brez omejitev;

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-

sov; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80210 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 80220 Srednješol-
sko poklicno in strokovno izobraževanje;
80301 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Uni-
verzitetno izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Odlok Občine Postojna o ustanovitvi jav-
nega zavoda št. 03201-2/98 z dne 20. 4.
1998.

Rg-300729
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01906 z dne 15. 1. 1999 pod
št. vložka 1/05566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358367
Firma: POMETON, trgovina s kovin-

skim prahom in granulati d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: POMETON d.o.o., Se-

žana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Ulica I. tankov-

ske brigade št. 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENETA d.o.o., Eko-

nomski inženiring, svetovanje in poslovne
storitve Sežana, I. tankovske brigade 9, vs-
top 16. 11. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dell Uomo Domenico, Masanzago,
Italija, Suor Angela Frasson 16, imenovan
16. 11. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Gržančič-Glumpak Ančica,
Ljubljana, Strniševa cesta št. 33, imenova-
na 16. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1999:
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 27420 Proizvodnja aluminija;
27430 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 29240 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51570 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo.

Rg-301120
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00920 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MODRA LINIJA 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ko-
per, sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala na podlagi odobrenega ka-
pitala, predsednika, namestnika predsedni-

ka, novega člana nadzornega sveta in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5907772
Osnovni kapital: 2.241,840.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Slaček Miran,

predsednik, Košnik Srečko in Čalija Jadran-
ko, namestnik predsednika, vstopili 23. 8.
1998, ter Vergan Milan, vstopil 30. 6.
1997.

Vpiše se pooblastilo direktorju, dano v
6.3.1. Statuta z dne 2. 7. 1997, da je poob-
laščen povečati osnovni kapital družbe, v
prvih petih letih poslovanja, za skupno naj-
več pet odstotkov osnovnega kapitala, t.j.
za 110,871.000 (stodesetmilijonovosem-
stoenainsedemdesettisoč 00/100) SIT in
sicer tako, da vsako poslovno leto odloči o
povečanju osnovnega kaptiala za en odsto-
tek, t.j. za 22,174.200 (dvaindvajsettmilijo-
novstoštiriinsedemdesetttisočdvesto), SIT,
pri čemer lahko istega preseže le zaradi
zaokroževanja zneskov, glede na nominal-
no vrednost delnic. V tem primeru lahko
direktor odloči o izključitvi prednostne pra-
vice do novih delnic. Delnice se lahko izda-
jo za stvarne vložke.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za
vsakokratno določitev številčno izraženih
zneskov odobrenih povečanj osnovnega ka-
pitala družbe, v skladu z dovoljenjem Agen-
cije za trg vrednostnih papirjev o povečanju
kapitala, oziroma z dejansko vpisanim in
vplačanim osnovnim kapitalom.

Sprememba statuta (čistopis) z dne 2. 7.
1997.

Rg-301122
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00371 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KRAS, mesnopredeloval-
na industrija d.d., sedež: Mirka Pirca 4,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5244005
Pripojitev ALCISA KRAS d.o.o., Industri-

ja mortadele Šepulje na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 31. 12. 1997, vpisane
pod opr. št. Srg 371/98 dne 22. 12. 1998.

Rg-301123
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00372 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALCISA KRAS d.o.o., Indu-
strija mortadele Šepulje, sedež: Šepulje
31, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5617766
Pripojitev k družbi KRAS mesnopredelo-

valna industrija d.d., na podlagi pripojitvene
pogodbe 31. 12. 1997, vpisana pod opr.
št. Srg 372/98 dne 22. 12. 1998. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v register po se-
dežu prevzemne družbe.

Rg-301125
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00947 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MODRA LINIJA 2, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Ko-
per, sedež: Pristaniška ulica št. 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04998/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
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novnega kapitala na podlagi odobrenega ka-
pitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5907772
Osnovni kapital: 2.264,014.000 SIT.

Rg-301126
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01076 z dne 5. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KOMPAS POSTOJNA, Tu-
ristično podjetje, d.d., Postojna, Titov
trg 2a, sedež: Titov trg 2a, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/02620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5541956
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 1999: 5225

Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 61100 Pomorski pro-
met; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-301128
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01185 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LIV POSTOJNA, hidravlika,
stroji, plastika, d.d., sedež: Industrijska
c. 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042933
Člani nadzornega sveta: Borsellino Erik,

Širca Milan, Paternost Aleksander, Kajfež
Dušan, Nemec Franc in Baraga Joža, izsto-

pili 21. 7. 1998 ter Petrič Stojan, Božič
Andrej, Škrlj Anton in Mikuž Marko, vstopili
21. 7. 1998; Stegel Albin in Bajc Antonija,
vstopila 19. 6. 1998.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 27. 7. 1998.

Rg-301130
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01193 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpIsa LIV POSTOJNA, hidravli-
ka, stroji, plastika, d.d., sedež: Industrij-
ska c. 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/00208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, predsed-
nika in namestnika predsednika nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042933
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Milharčič Branko, Postojna, Rožna
ulica 22, razrešen 30. 7. 1998 kot direktor
začasne uprave in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Trošt Zoran, Hruševje, Hruševje 56, razre-
šen 30. 7. 1998 kot namestnik direktorja
začasne uprave in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Petrič Stojan in
Božič Andrej, izstopila 30. 7. 1998 ter Pe-
trič Stojan, predsednik in Božič Andrej, na-
mestnik predsedika, vstopila 30. 7. 1998.

Rg-301131
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01195 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PRO-NOVA RODMAN IN
OSTALI d.n.o., trgovina in storitve, Bezo-
vica, Črni Kal, sedež: Bezovica 22, 6275
Črni Kal, pod vložno št. 1/03278/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje v d.o.o., spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5894409
Firma: PRO-NOVA d.o.o., trgovina in

storitve Koper
Skrajšana firma: PRO-NOVA d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Kopališko na-

brežje 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rodman Moreno, Koper,

II. prekomorske brigade 48, izstop iz d.no.
in vstop v d.o.o. 6. 3. 1998, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rodman Tjaša, izstop 5. 3. 1998; Braico
Silvio, Trst, Italija, Rita Rosani n. 4, vstop
5. 3. 1998, vložek 735.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rodman Tjaša, razrešena 6. 3. 1998 kot
namestnica direktorja; prokurist Braico Sil-
vio, imenovan 6. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-301132
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01269 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOT, hoteli-turizem d.d.,
Postojna, sedež: Jamska cesta 28, 6230

Postojna, pod vložno št. 1/01264/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine z dne 31. 8. 1998
in spremembo naslova zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5004357
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Čehovin Jerko, Postojna,
Jamska cesta 21, imenovan 10. 7. 1997,
zastopa družbo z omejitvijo pri prodaji ne-
premičnega premoženja družbe, ki presega
3 (tri)% osnovnega kapitala družbe le s so-
glasjem nadzornega sveta.

Rg-301135
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01492 z dne 6. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIATIC – Zavarovalna
družba d.d., Koper ADRIATIC – Assicu-
razioni S.p.A. CAPODISTRIA, sedež:
Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01555/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo članov nadzornega sve-
ta in spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361
Osnovni kapital: 1.479,334.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Miklavčič Mirko, razrešen 14. 7.
1998; član uprave Petan Bojan, razrešen
14. 7. 1998.

Član nadzornega sveta: Rusjan Sergej,
vstop 14. 7. 1998.

Rg-301136
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01545 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TINKA LEASING d.d., pod-
jetje za financiranje, sedež: Tomšičeva
ulica 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5914574
Osnovni kapital: 676,550.000 SIT.

Rg-301137
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01638 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MORER – proizvodnja pi-
sarniških potrebščin, d.d., sedež: Cesta
v Pregavor 5, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00444/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5159644
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ša-

vle Vinko, razrešen 1. 10. 1998 kot začasni
direktor; direktor Šergon Lučjano, Koper,
Cesta XIV št. 17, Prade, imenovan 1. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301138
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01661 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA d.d., pro-
izvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad,
sedež: Podgrad b.št., 6244 Podgrad, pod
vložno št. 1/02243/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika 1.
izredne seje skupščine z dne 27. 10. 1998
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5111099
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Člani nadzornega sveta: Kokoravec Voj-
ko in Šajina Mojca – predsednica, izstop
27. 10. 1998; Štemberger Mark in Žgalin
Iztok, vstop 27. 10. 1998.

Rg-301139
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01710 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA d.d., pro-
izvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad,
sedež: Podgrad b.št., 6244 Podgrad, pod
vložno št. 1/02243/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednika nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111099
Član nadzornega sveta: Stemberger

Mark, predsednik, vstop 27. 10. 1998.

Rg-301141
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01917 z dne 5. 1. 1999 pri
subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA d.d., pro-
izvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad,
sedež: Podgrad b. št. , 6244 Podgrad,
pod vložno št. 1/02243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5111099
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomšič Vladimir, razrešen 1. 12.
1998; direktor Prodan Tomaž, Ljubljana,
Pod hribom 56h, imenovan 1. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301142
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01965 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTELI BERNARDIN, d.d.,
Portorož, sedež: Obala 2, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/01100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5004837
Osnovni kapital. 4.898,609.000 SIT.

Rg-301308
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01451 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa EDIMAR, Ribištvo in trgovi-
na, d.o.o., Koper, sedež: Župančičeva 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02819/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5660181
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:

0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 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; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane

(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
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 organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Rg-301309
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01429 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TRANS – Notranja in med-
narodna špedicija in transport, d.o.o.,
Koper, sedež: Ogrlica b.št., 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5291330
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ce-

sta 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Dodič Nataša, razrešena 4. 9.
1998; direktor Kajtazović Esad, Črni Kal,
Dol pri Hrastovljah 5, imenovan 4. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301310
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02050 z dne 20. 1. 1999 pod
št. vložka 1/05570/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1365282
Firma: AMK INŽENIRING, gradbeni in-

ženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AMK INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Strma pot 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kukanja Albin, Portorož, Str-

ma pot 9, vstop 18. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kukanja Albin, imenovan 18. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Kukanja Milka, Portorož, Strma pot
9, imenovan 18. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
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izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
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; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.; 85321 Dejavnost centrov za so-
cialno delo; 85324 Druge socialne dejav-
nosti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-301313
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01503 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa NEVIM, podjetje za pro-
met blaga in storitev d.o.o., Ferrarska
n.h., 6000 Koper, sedež: Ferrarska ul.
n.h., 6000 Koper, pod vložno št.
1/04610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme in sedeža, družbeni-
kov in deležev, uskladitev in spremembo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5844045
Firma: NEVIM, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: NEVIM d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ulica Zore Perel-

lo Godina 2
Osnovni kapital: 2,308.000 SIT
Ustanovitelja: Muha Miroslav, Koper, Bo-

nini 12a, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,208.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Muha Nevija, Koper, Bonini 12a, vstop
11. 6. 1998, vložek 1,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Muha Miroslav, razrešen 8. 5. 1998
in imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
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direktorja zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Muha Nevija, imenovan 8. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-

valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 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; 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.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-301319
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01181 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa JECA – IMPEX, trgovska in pro-
izvodna družba z omejeno odgovornost-
jo (d.o.o.), Koper, sedež: Kampel 25d,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladi-
tev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5548730
Firma: JECA – IMPEX d.o.o., Proizvod-

nja in trgovina
Skrajšana firma: JECA – IMPEX d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Industrijska ce-

sta 2e
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Baronik Jelena, izstop

2. 7. 1998; Baronik Samo, izstop 2. 7.
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1998; Croci Stella, Castelvetro-Modena,
Italija, Ulica Per Puianello št. 30b, vstop
2. 7. 1998, vložek 1,597.520 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Scianti Massimo, Ca-
stelvetro-Modena, Italija, Ulica Per Puianel-
lo št. 30b, vstop 2. 7. 1998, vložek
504.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Baronik Jelena, razrešena 15. 7.
1998; družbenik Baronik Samo, razrešena
15. 7. 1998; direktor Scianti Massimo, ime-
novan 15. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Baronik Damjana, Ko-
per, Cesta na Markovec 59, imenovana
15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 24630 Proizvodnja eteričnih olj;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-301320
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01004 z dne 7. 1. 1999 pod št.
vložka 1/05562/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304135
Firma: ADRIA SHIPPING COMPANY,

d.o.o., proizvodnja, trgovina in agencija
Skrajšana firma: ADRIA SHIPPING

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

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Industrijska ce-

sta 2e
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: GALEB GRADBENIŠTVO,

d.o.o., Izola, Polje 5i, vstop 19. 5. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; SKAT d.o.o., Izola, Polje 5i, vstop
19. 5. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brkljača Željko, Koper, Ferrarska uli-
ca št. 5, imenovan 19. 5. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna 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-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 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; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 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.; 75252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
92621 Dejavnost marin.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 je izvzeta revizij-
ska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro
74.60 družba opravlja samo dejavnost va-
rovanja.
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Rg-301322
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01183 z dne 6. 1. 1999 pod št.
vložka 1/05561/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1317920
Firma: MARKING IZOLA – marketing,

inženiring, turizem d.o.o.
Skrajšana firma: MARKING IZOLA

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

odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Industrijska ce-

sta 2e
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: INGAL d.o.o., Izola, Polje

5i, vstop 15. 7. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pukl Franc, Izola, Tovarniška ul. 5,
imenovan 15. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
50101 Trgovina na debelo 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; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-

lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6110 Po-
morski promet; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za

posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12, je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-300100
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01345 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa BPH BONA FIDE – Borzno
posredniška hiša d.o.o., Koper, sedež:
Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5807689
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kenda Bojan, Pintar Borut,

Demšar Brigita, Rojc Jožef, Vrčkovnik Sta-
nislav, Černetič Simon, izstopili 16. 7.
1998; TURISTIČNO PODJETJE POR-
TOROŽ d.o.o., Portorož, Cesta solinarjev
6, vstop 16. 7. 1998, vložek 124,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Adamič Drago,
predsednik, Pintar Borut in Kenda Bojan,
izstopili 29. 5. 1998 ter Lojo Enes, pred-
sednik, Kastelic Irena, namestnica predsed-
nika in Kenda Bojan, vstopili 30. 7. 1998.

Rg-300101
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01690 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/05538/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1337980
Firma: ZAVOD ZA TURIZEM PO-

STOJNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska

cesta 4
Ustanovitelj: Občina Postojna, Postojna,

Ljubljanska cesta 4, vstop 30. 9. 1998, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Valič Stane, Postojna, Dilce 18, ime-
novan 30. 9. 1998, kot vršilec dolžnosti
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 74130 Raziskovanje



Stran 4546 / Št. 72 / 7. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91110 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 92120 Distribucija filmov
in videofilmov; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-300103
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01257 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MISTO, ekonomske stori-
tve, d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04008/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, sedeža,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5744881
Sedež:  6000  Koper,  Kampel  Nova-

ki 115
Osnovni kapital: 4,963.000 SIT
Ustanoviteljica: Kapun Milena, Izola, Aloj-

za Valenčiča 10, vstop 24. 2. 1993, vložek
4,963.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapun Stojan, izstop 26. 8. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kapun Stojan, Izola, Alojza Valenčiča
10, imenovan 26. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-300107
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01255 z dne 25. 11. 1998 pod
št. vložka 1/05540/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1318292
Firma: NADOH-ER, transport, trgovina

in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: NADOH-ER, d.o.o., Ilir-

ska Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Podta-

bor 1c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nadoh Ervin, Knežak, Pod-

tabor 1c, vstop 12. 8. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nadoh Ervin, imenovan 12. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnsot, vpisana dne 25. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-300110
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01215 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOSERVIS KOPER, vzdr-
ževanje in popravilo motornih vozil
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
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Koper, pod vložno št. 1/04938/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokurista s
temile podatki:

Matična št.: 5897513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Čop Brigita, razrešena 28. 5.
1998; prokuristka Suša Dušanka, Sečov-
lje, Parecag 52, imenovana 28. 5. 1998.

Rg-300112
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/1171 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa STEEL PROFILE, proizvod-
nja, trgovina, finančne in komercialne
storitve, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693411
Ustanovitelj: THURLOW INVESTMENTS

LIMITED, izstop 6. 7. 1998; Cetinić Fran-
ko, Blato, Hrvaška, Ulica 69f, Blato, vstop
6. 7. 1998, vložek 1,585.823 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Marc Pavel, Portorož, Fizine 15, raz-
rešen 6. 7. 1998 kot poslovodja in imeno-
van za prokurista; direktor Cetinić Nenad,
Zagreb, Hrvaška, Travanjska 19, imenovan
6. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-

tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah

z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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); 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; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
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sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-300113
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01390 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa LULIĆ & CO, zidarstvo,
uvoz-izvoz, špedicija, d.n.o., sedež: Uli-
ca proletarskih brigad 14, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/05236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5958172
Sedež: 6320 Portorož, Ukmarjeva 20,

Lucija.

Rg-300116
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01313 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EKONOMSKI BIRO, sveto-
vanje, projektiranje, knjigovodstvo,
d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5358043
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52486 Trgo-
vina 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; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-300117
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00465 z dne 27. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SAMMONTANA TRADE, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Prista-
niška 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5910196
Osnovni kapital: 18,187.975,20 SIT
Ustanovitelj: SAMMONTANA S.R.L., Em-

poli, Italija, Via Tosco Romagnola 56, vstop
27. 7. 1995, vložek 18,187.975,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Račnik Irena, razrešena 13. 2. 1998;
direktor Vattovani Lino, Ankaran, Cahova 11,
imenovan 13. 2. 1998, za sklepanje pravnih
poslov v vrednosti nad 909.398,76 SIT po-
trebuje soglasje edinega družbenika; proku-
rist Kosmina Mitja, Koper, Istrska cesta 108,
imenovan 13. 2. 1998.

Rg-300123
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01549 z dne 3. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331230
Firma: ANDRE HISTRIA, posredništvo

pri prodaji in trgovina na debelo, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDRE HISTRIA,

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

govornostjo
Sedež:  6000  Koper,  Ferrarska  uli-

ca 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ANDRE & CIE S.A., Loza-

na, Švica, Chemin de Messidor 7, vstop
1. 10. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Jerman Erkole, Škofije, Spodnje Ško-
fije 124h, imenovan 1. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Jacob Cor-
nelis Luijendijk, Lutry, Nizozemska, Rue de
la Conversion 164, imenovan 1. 10. 1998;
prokuristka Basta Snježana, Reka, Hrvaška,
Moše Albaharija 21, imenovana 1. 10.
1998; prokurist Jadrijević Ljubomir, Split,
Hrvaška, M. Kovačevića 37, imenovan
1. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki.

Rg-300126
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00346 z dne 4. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05550/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 1274244
Firma: VARILSKA DEJAVNOST L.

TOMIĆ SLOBODAN, RIJEKA, Mate Balo-
te, 33, PODRUŽNICA V KOPRU

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Krpanova 11a
Ustanovitelj: Varilska dejavnost L. Tomić

Slobodan, Reka, Hrvaška, Mate Balote 33,
vstop 20. 1. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gavrilović Milan, Ljubljana, Angelce
Ocepkove 17, imenovan 20. 1. 1998, do
vrednosti posla 500.000 SIT zastopa po-
slovodja brez omejitev, nad tem zneskom
pa le s pisnim soglasjem lastnika.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
2852 Splošna mehanična dela.

Rg-300128
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01472 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/03214/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5636361001
Firma: GEA-NET, proizvodnja, trgovi-

na in poslovne storitve, d.o.o., Dolga re-
ber 6, Koper – Podružnica Ljubljana,
Ižanska cesta 2a

Skrajšana firma: GEA-NET d.o.o. – Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 2a
Ustanovitelj: GEA – NET, proizvodnja,

trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Koper,
Dolga reber 6, vstop 15. 6. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gregorič Tanja, Pobegi, Ravne 11,
Sveti Anton, imenovana 15. 6. 1998, kot
vodja podružnice zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-300129
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01691 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05552/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331540
Firma: ZIBA, gradbeništvo, trgovina in

druge storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ZIBA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ziba Bashkim, Izola, Dante-

jeva ulica 43, vstop 29. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ziba Bashkim, imenovan 29. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no 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
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rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6311 Preklada-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-300130
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00696 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ANMAR, d.o.o., proizvod-
nja, storitve, trgovina, uvoz, izvoz, Ilirska
Bistrica, Mala Bukovica 8, Ilirska Bistri-
ca, sedež: Mala Bukovica 8, 6250 Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5704677
Firma: TOMŠIČ & CO., gostinstvo, tr-

govina, storitve d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: TOMŠIČ & CO., d.o.o.,

Ilirska Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Ulica IV.

armije 1
Osnovni kapital: 1,517.187 SIT
Ustanovitelji: Mikuletič Janko, izstop

1. 4. 1997; Mikuletič Marija, izstop 1. 4.
1997; Tomšič Miroslav, Knežak, Koritnice
68, vstop 1. 4. 1997, vložek 817.187 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tomšič-Vadnjal
Ingrid, Knežak, Koritnice 68, vstop 1. 4.
1997, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Urbančič Anita, Knežak, Bač
134, vstop 1. 4. 1997, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikuletič Janko, razrešen 1. 4.
1997; direktor Tomšič Miroslav, imenovan
1. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo

pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih 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;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 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; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-300131
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01187 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa IDILA TRADE, trgovina, ex-
port-import d.o.o., Sečovlje, sedež: Pad-

na 1, 6333 Sečovlje, pod vložno št.
1/04271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.:5799031
Firma: REMILEV, gostinstvo in turizem

in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: REMILEV, d.o.o.
Sedež:  6310  Izola,  Postojnska  uli-

ca 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Medović Rozalija, izstop

1. 7. 1998; Vatovec Velimir, Izola, Postojn-
ska ul. 11, vstop 1. 7. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šavle Nino, Izola, Gregorčičeva ul. 28,
vstop 1. 7. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Medović Rozalija, razrešena 1. 7.
1998; direktor Vatovec Velimir, imenovan
1. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Šavle Nino, imenovan 1. 7. 1998,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
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debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, 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 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 zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-300132
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01512 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa REPAKO, podjetje za re-
mont parnih kotlov d.o.o., sedež: Can-
karjev drevored 23, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/01901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5471702
Sedež: 6310 Izola, Polje 9.

Rg-300133
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01249 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA OSKRBO Z

ENERGIJO OGREVANJE PIRAN, d.o.o.,
Piran, Fornače 33, Azienda per l’eroga-
zione di energia, s.r.l., Pirano, Fornace
33, sedež: Fornače 33, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/04377/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5796245
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1998:

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-300137
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01934 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA PLOVBA, pod-
jetje za mednarodne pomorske prevoze
in storitve v pomorskem prometu, d.o.o.,
SPLOŠNA PLOVBA, Intern. Shipping and
Chartering Ltd., sedež: Obala 55, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/00032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, vs-
top novega družbenika, spremembo dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5077168
Osnovni kapital: 260,316.960 SIT
Ustanovitelj: POMORSKA DRUŽBA,

upravljanje holding družb d.d., Portorož, Oba-
la 55, vstop 15. 10. 1998, vložek
52,063.391 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1998:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 12. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 22. 10. 1998.

Rg-300138
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00904 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa JADRANSHIPPING, med-
narodna pomorska in prometna špedi-
cija, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 45,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in vstop novih
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5829151
Osnovni kapital: 3,660.000 SIT
Ustanovitelji: Andrijašič Zvonko, Koper,

Puntarjeva 17, Fortuna Vincenc, Izola, Fer-
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da Bidovca 8, Igličar Mirko, Koper, Cesta
na Markovec 8, Križman Alenka, Pobegi,
Dvori 18, Sveti Anton, Trampuž Ernest, Po-
begi, Hrib 14, Sveti Anton, Zanco Marjeta,
Ankaran, Benkova 36, vstopili 12. 3. 1998,
vložili po 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo, ter Kos Dejan, Koper, Škocjan
34s, Kozlovič Nedijan, Koper, Kampel 9a,
Križman Branko, Pobegi, Dvori 18, Sveti
Anton, vstopili 24. 11. 1998, vložili po
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-300139
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01155 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA OBRTNA ZA-
DRUGA JAVORNIK, z.o.o., Postojna, se-
dež: Jenkova 1, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 2/00617/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5272629
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ambrožič Stanislav, razrešen 1. 3.
1998; zastopnica Komac Miriam, Postojna,
Kettejeva 2, imenovana 1. 3. 1998, zasto-
pa kot v.d. direktorja brez omejitev do viši-
ne protivrednosti 70.000 DEM, za
sklepanje poslov nad tem zneskom potre-
buje pisno soglasje upravnega odbora.

Rg-300141
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01049 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa STADIJ, podjetje za pro-
jektiranje in izvedbo procesne opreme
d.o.o., Mala Brda, sedež: Mala Brda 5,
6225 Hruševje, pod vložno št.
1/03706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5708257
Osnovni kapital: 2,885.176 SIT
Ustanovitelj: Stegel Adolf, Hruševje, Ma-

la Brda 5, vstop 8. 10. 1992, vložek
2,885.176 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300143
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01867 z dne 17. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1357859
Firma: FEBRIS, zdravniške usluge in

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

govornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Kolodvorska 24
Osnovni kapital: 2,782.140 SIT
Ustanovitelj: Stegel Nardo, Postojna,

Prešernova 2a, vstop 13. 11. 1998, vložek
2,782.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stegel Nardo, imenovan 13. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 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; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85121 Osnovna zdravstve-
na dejavnost; 85122 Specialistična ambu-
lantna dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-

ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-300144
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01534 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HYPO LEASING KOPER,
Podjetje za financiranje d.o.o., sedež:
Ferrarska 30, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05123/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5938317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Acerbi Umberto, Trst, Italija, Viale Raf-
faello Sanzio 18, imenovan 2. 10. 1998.

Rg-300147
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00915 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BENTURA – Trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Manžan
13, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo poslovnih de-
ležev ter zastopnikov in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5904927
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Benčič Miro, izstop 20. 5.

1998; Turk Branko, Izola, Sončna pot 4,
vstop 17. 5. 1995, vložek 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Benčič Boris,
Škofije, Plavje 44, vstop 17. 5. 1995, vlo-
žek 990.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja: Ražman Robert, Ankaran, Cesta v Pri-
soje 3, vstop 17. 5. 1995, vložek 810.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Benčič Miro, razrešen 20. 5. 1998 kot na-
mestnik direktorja; direktor Benčič Boris,
Škofije, Plavje 44, razrešen 20. 5. 1998 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen za sklepanje
pravnih poslov, ki zavezujejo družbo preko
vrednosti njenega osnovnega kapitala, po-
trebuje soglasje skupščine; zastopnik Turk
Branko, Izola, Sončna pot 4, razrešen
20. 5. 1998 kot namestnik direktorja in po-
novno imenovan za namestnika direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev, razen za
sklepanje pravnih poslov, ki zavezujejo druž-
bo preko vrednosti njenega osnovnega ka-
pitala, potrebuje soglasje skupščine; Raž-
man Robert, Ankaran, Cesta v Prisoje 3,
razrešen 20. 5. 1998 kot namestnik direk-
torja in ponovno imenovan za zastopnika
kot namestnika direktorja, zastopa družbo
brez omejitev, razen za sklepanje pravnih
poslov, ki zavezujejo družbo preko vredno-
sti njenega osnovnega kapitala, potrebuje
soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).
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Rg-300709
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01708 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALUBOMA, d.o.o., Podjetje
za izdelavo, montažo, prodajo in prevoz
aluminijastih predmetov, Sežana, Kaz-
lje 7, sedež: Kazlje št. 7, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/04957/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev naslova
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5900000
Ustanovitelj: Skabar Marco, Repenta-

bor-Monrupino, Col 18 (Zolla 18) , vstop
10. 5. 1995, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-300710
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01527 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VENC, lesna proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Bač 11, sedež: Bač
11, 6523 Knežak, pod vložno št.
1/04578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5818176
Ustanovitelj: Kirn Pavlo, Knežak, Bač 11,

vstop 29. 4. 1993, vložek 3,615.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kirn Anton, iz-
stop 2. 10. 1998.

Rg-300711
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02034 z dne 31. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05559/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358723
Firma: VALKARTON EMBALAŽNI SER-

VIS KOPER, transportna in komercialna
embalaža d.o.o.

Skrajšana firma: VALKARTON EMBA-
LAŽNI SERVIS KOPER d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 23
Osnovni kapital: 37,933.333 SIT
Ustanovitelji: VALKARTON, podjetje za

proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d., Logatec, Tržaška 1, vložek
19,346.000 SIT, Kozlan Oktavij, Koper,
Prade, Pobeška cesta 28, vložek
6,828.000 SIT, Zonta Edi, Koper, Škocjan
23, vložek 6,828.000 SIT, Petrinja Goran,
Kozina, Petrinje 2, vložek 4,931.333 SIT,
vstopili 3. 12. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozlan Oktavij, imenovan 3. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z

drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-300712
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02028 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER,
p.o., PE LEKARNA KOPER, sedež: Kidri-
čeva 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01060/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Čičigoj Linda, razrešena 31. 3.
1997 kot vodja poslovne enote; zastopnica
Brezovnik Bojana, Koper, Cesta na Marko-
vec 7, imenovana 1. 4. 1998, kot vodja
enote zastopa poslovno enoto brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300713
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02027 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER
p.o., sedež: Kidričeva 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Ambrožič Marta, razrešena 31. 12.
1997 kot v.d. direktorja; direktorica Flego
Gordana, Koper, Kvedrova cesta 6, imeno-
vana 1. 1. 1998, kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300714
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02029 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER
p.o., PE LEKARNA IZOLA, sedež: Trg 29.

novembra 3, 6310 Izola, pod vložno št.
1/01060/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053781003
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:

2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300715
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02030 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER
p.o., PE LEKARNA PIRAN, sedež: Tartini-
jev trg 4, 6330 Piran, pod vložno št.
1/01060/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Bubnič Milena, razrešena 31. 3.
1997 kot vodja poslovne enote; zastopnica
Buda-Berden Ana, Piran, Seča 167, imeno-
vana 1. 4. 1997 kot vodja enote, ki zastopa
poslovno enoto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300716
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02031 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER
p.o., PE LEKARNA SEMEDELA, sedež:
Pahorjeva 63, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01060/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Pungeršek-Faganeli Marija, razre-
šena 31. 3. 1997 kot upravnica; zastopni-
ca Bubnič Milena, Izola-Jagodje, Pod vino-
gradi 6, imenovana 1. 4. 1997, kot vodja
poslovne enote, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300717
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02032 z dne 29. 12. 1998 pri
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subjektu vpisa OBALNE LEKARNE KOPER
p.o., PE LEKARNA LUCIJA, sedež: Luci-
ja, Solinarska pot 1, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01060/05 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053781005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lampe Amelija, razrešena 10. 4.
1994 kot upravnica; zastopnica Jevnikar
Helena, Ankaran, Regentova ulica 6, ime-
novana 1. 1. 1998, kot vodja enote zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja.

Rg-300718
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01963 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa RECORD – Izdelava kovin-
skih in steklenih izdelkov, trgovina in
turizem, d.o.o., Koper, sedež: Bošama-
rin 62, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5349702
Firma: GILDOOR d.o.o. – proizvodnja,

montaža in servis avtomatskih vrat
Skrajšana firma: GILDOOR d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:

1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512

Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
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gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost 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; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic, za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-300720
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01909 z dne 8. 1. 1999 pri
subjektu vpisa LILA, izdelava pletenin in
trgovina, d.o.o., sedež: Vena Pilona 7,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5731852
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mihić Nevenka, razrešena 16. 2.

1998; direktor Mihić Damir, Koper, Vena
Pilona 7, imenovan 16. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-300722
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01519 z dne 8. 1. 1999 pri
subjektu vpisa VEGEHA – Trgovina z in-
dustrijskimi agregati in opremo, d.o.o.,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev družbenih aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5732999
Firma: BLUESTAR YACHTING, navtič-

ne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BLUESTAR YACHT-

ING, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Jagodje 26
Osnovni kapital: 5,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grilc Janez, izstop 5. 10.

1998; Furlan Jadran, Corona, New York,
55-20 Street, vstop 5. 10. 1998, vložek
3,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Opsenica Karmen, Izola, Nazorjeva 13,
vstop 24. 12. 1998, vložek 1,375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kokelj Janka,
Bled, V Dobje 4, Ribno, vstop 24. 12.
1998, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Markusi Christian, razrešen 5. 10.
1998; direktor Grilc Janez, razrešen
5. 10. 1998 direktorica Kokelj Janka, ime-
novana 6. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Opsenica Damir, imeno-
van 6. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-

delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
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stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-300723
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01996 z dne 11. 1. 1999 pod
št. vložka 1/05564/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 138545
Firma: SALLADIA, proizvodnja mor-

skih delikates in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: SALLADIA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Dantejeva 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pušpan Elizabeta, Izola,

Tomšičeva 2, vložek 1,050.000 SIT, Puš-
pan Alen, Izola, Tomšičeva 2, vložek
378.000 SIT, Boškin Elvis, Koper, Jurčiče-
va 7, vložek 378.000 SIT, Boškin Andrejka,
Izola, Tomšičeva 2, vložek 294.000 SIT,
vstopili 29. 10. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Boškin Elvis, imenovan
29. 10. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Pušpan Alen, imenovan
29. 10. 1998, zastopa družbo skupaj s
predsednikom uprave; članica uprave Puš-
pan Elizabeta, imenovana 29. 10. 1998,
zastopa družbo skupaj s predsednikom
uprave; članica uprave Boškin Andrejka,
imenovana 29. 10. 1998, zastopa družbo
skupaj s predsednikom uprave.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
0130 Mešano kmetijstvo; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2872 Proizvodnja emba-
laže iz lahkih kovin; 4531 Električne inštala-
cije; 511 Posredništvo; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 7412 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-300725
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02058 z dne 11. 1. 1998 pod

št. vložka 1/05565/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1365355
Firma: MARTIN GREGORI, proizvod-

nja, trgovina in storitve d.o.o. Sežana
Skrajšana firma: MARTIN GREGORI

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

govornostjo
Sedež:  6210  Sežana,  Kosovelova

ul. 4b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gregori Martin, Trst, Italija,

Padriče 36, vstop 14. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Batista Dušan, Sežana, Benčičeva
ulica 25, imenovan 14. 12. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Gregori Mar-
tin, imenovan 14. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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
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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; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 6713 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-300109
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01510 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa FIDEMAR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Marežganskega upo-
ra 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5371171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Briščik Mila, Koper, Vena Pilona
12, imenovana 28. 9. 1998.

Rg-300114
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01374 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE
PRI KOPRU, sedež: Šmarje 1, 6274
Šmarje, pod vložno št. 1/00040/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083842

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Or-
cini Ivančič Lidia, razrešena 31. 8. 1998
kot ravnateljica; ravnatelj Glavina Edi, Izola,
Ulica proletarskih brigad 16, imenovan 1. 6.
1998, zastopa šolo brez omejitev.

Rg-300121
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01787 z dne 2. 12. 1998 pod
št. vložka 1/05547/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331736
Firma: SFIE, elektroinštalacije, meha-

nika in projektiranje d.o.o., Izola
Skrajšana firma: SFIE d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Dvoriščna ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tuljak Marino, Izola, Dvo-

riščna 6, vstop 3. 11. 1998, vložek
1,155.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peruzzi Paolino, Manzano, Italija, Via V. Ve-
neto 39 – Oleis, vstop 3. 11. 1998, vložek
945.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tuljak Marino, imenovan 3. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Peruzzi Paolino, imenovan 3. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi

izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-300127
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01652 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TRIM, Trgovina, ribištvo in
mari kultura, d.o.o., Škofije, Zgornje Ško-
fije 116, sedež: Zg. Škofije 116, 6281
Škofije, pod vložno št. 1/02882/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
namestnika direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5601100
Firma: TRIM, Trgovina, ribištvo in ma-

rikultura, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIM, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ritter Nataša, izstop

22. 10. 1998; Hace Marko, Škofije, Zgor-
nje Škofije 116, vstop 17. 1. 1992, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rižner Davor, Škofije, Zgornje Škofije 6,
vstop 20. 9. 1993, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rižner Davor, imenovan 22. 10.
1998 kot namestnik direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 50101 Trgovina na debelo 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; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
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spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 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; 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;
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; 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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;
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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;

6110 Pomorski promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin.

Rg-300727
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01210 z dne 14. 1. 1999 pri
subjektu vpisa IDEAL MUSIC, trgovina,
svetovanje, storitve, d.o.o., sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5753791
Ustanoviteljica: Tami Giulia, izstop 28. 7.

1998; Adami Gabriele, Cividale del Friuli,
Italija, Via Gisulfo 8, vstop 28. 7. 1998,
vložek 1,500.000 SIT odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tami Giulia, razrešena 28. 7.
1998; prokuristka Štok Katja, razrešena
28. 7. 1998; direktorica Adami Gabriele,
imenovana 28. 7.1998, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Bostič Uroš, Porto-
rož, Vilfanova 8, imenovan 28. 7. 1998.

Rg-301121
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01020 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BLAGOVNO TRANSPORT-
NI CENTER TERMINAL SEŽANA d.d., se-
dež: Partizanska c. 79, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/00850/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5107806
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lin-

dič Marko, Dutovlje, Krajna vas 31, razre-
šen 29. 7. 1997 kot začasni direktor ter
dne 30. 7. 1997 imenovan za direktorja, ki
zastopa z omejitvijo po 7.3. točki statuta
družbe BTC TERMINAL SEŽANA d.d.

Rg-301134
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01487 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALUMINIJ MONTAL, pod-
jetje AL stavbnih in drugih konstrukcij
d.d., Komen, sedež: Komen 129a, 6223
Komen, pod vložno št. 1/00793/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti, nadzorni svet, predsednika in
namestnika nadzornega sveta ter spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041635
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ter-

čon Branko, Komen, Klanec pri Komnu 19,
razrešen 28. 9. 1998 kot član začasne

uprave – začasni direktor in imenovan za
direktorja, ki kot uprava zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Škerlj Egon,
Švara Boris in Filipčič Ivan, izstopili 28. 9.
1998 ter Škerlj Egon, predsednik, Švara
Boris, namestnik predsednika in Murovec
Martin, vstopili 28. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva.

Rg-301311
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01409 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BAN – Trgovina, marke-
ting in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Can-
karjev drevored 4, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/04251/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
vložkov, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev družbene pogodbe z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5779723
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kofol Nevjo, izstop 25. 8.

1998; Sedmak Zvonko, Koper, Podbrežna
12, vstop 27. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Humar Jan-
ko, Koper, Dolinska 6e, vstop 27. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe (čisto-
pis) z dne 1. 9. 1998.

Rg-301312
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01391 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ISIP, izvajanje strojnih in-
stalacij, d.o.o., Postojna, sedež: Nova vas
2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/04725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in prenos
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5850657
Ustanovitelj: Lapanja Edvard, Postojna,

Nova vas 2, vstop 26. 1. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lapanja Alenka, izstop 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28710 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 45250 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
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Pri dejavnosti pod šifro 74.120 je izvze-
ta revizijska dejavnost.

Rg-301321
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02039 z dne 7. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KOTES, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Matenja vas 76, Prestranek,
sedež: Matenja vas 76, 6258 Prestran-
ke, pod vložno št. 1/04138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5774845
Firma: SPC KRETIČ, trgovina in stori-

tve d.o.o.
Skrajšana firma: SPC KRETIČ d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-301323
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00408 z dne 6. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PIRA COM, trgovina, po-
sredovanje, storitve, d.o.o., sedež: Voj-
kovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/03550/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5890802
Ustanovitelj: PIRA COM d.o.o., izstop

24. 2. 1998; TRŽAN, storitve in trgovina,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 26, vstop
24. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Josip, razrešen 4. 2. 1998; pro-
kurist Paliska Anton, razrešen 4. 2. 1998,
direktor Šuster Jure, Koper, Vojkovo na-
brežje 26, imenovan 4. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-301977
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00579 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GENER-MED, zdravstveni
inženiring, trgovina, finančne in komer-
cialne storitve, turizem, d.o.o., Portorož,
sedež: Obala 41, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03335/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
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Matična št.: 5666236
Ustanovitelja: INSSER S.R.L., Italia, Via

Ludovisi 36, Roma, vstop 23. 9. 1992, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cappiello Fulvio, Rim, Italija, Via E.L.
Cerva, vstop 31. 5. 1995, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

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

Rg-301978
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00455 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BLAGOVNO TRANSPORT-
NI CENTER TERMINAL SEŽANA d.d., se-
dež: Partizanska c. 79, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/00850/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev pri prevzem-
ni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5107806
Pod opr. št. 455/96 z dne 25. 1.1999

se vpiše pripojitev PLATO, podjetje za skla-
diščno pretovorno dejavnost, d.o.o., Seža-
na na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
26. 7. 1994.

Rg-301979
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00472 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PLATO, podjetje za skla-
diščno pretovorno dejavnost, d.o.o., Se-
žana, sedež: Partizanska cesta 79, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/03170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzeti družbi in izbris ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5634920
Ustanovitelj: BTC TERMINAL d.o.o., Se-

žana, izstop 16. 5. 1996.
Pod opr. št. Srg 472/96 z dne 25. 1.

1999 se vpiše pripojitev k družbi BLAGOV-
NO TRANSPORTNI CENTER TERMINAL
SEŽANA d.d. na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 26. 7. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Rg-301981
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01327 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarod-
na špedicija, transport in pomorska
agencija, delniška družba, sedež: Vojko-
vo nabrežje 32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5001684
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
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Rg-301982
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01343 z dne 3. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOPLASTI-PLAMA,
d.d., proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, Podgrad, sedež: Podgrad, 6244
Podgrad, pod vložno št. 1/02242/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osolnik Niko, razrešen 25. 8. 1998;
direktor Zidar Dušan, Podgrad, Podgrad
126, imenovan 1. 9. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-301983
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01547 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MARMOR, Podjetje za pri-
dobivanje in obdelavo naravnega kam-
na Sežana, d.d., sedež: Partizanska 73a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00802/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in čistopis statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5090725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sigulin Ciril, Materija, Markovščina
številka 11, razrešen 20. 9. 1998 kot v.d.
direktorja in dne 21. 9. 1998 imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba statuta (čistopis) z dne
21. 9. 1998.

Rg-301986
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01883 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ILIRIJA, trgovina, d.d., se-
dež: Vojkov drevored 28, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/00482/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika, članov nadzorne-
ga sveta, predsednika, namestnika nadzor-
nega sveta in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5004900
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kaluža Leopld, Ilirska Bistrica, Snež-
niška 9, razrešen 19. 11. 1998 kot zača-
sna uprava in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rolih Darinka,
predsednica, Jenko Vojko in Ujčič Robert,
namestnik predsednika, izstopili 18. 11.
1998, ter Korošec Milan, predsednik, Sim-
čič Goran, namestnik predsednika in Rolih
Darinka, vsi vstopili 18. 11. 1998.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 18. 11. 1998.

Rg-301987
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02037 z dne 19. 2. 1999 pri
subjektu vpisa LUKA KOPER, preklada-
nje, skladiščenje in druge pristaniške
storitve, delniška družba, sedež: Vojko-
vo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144353
Člani nadzornega sveta: Knez Marjan,

izstop 10. 7. 1998 ter Babič Aldo, vstop
10. 7. 1998.

Rg-301988
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02107 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba d.d., Koper, Poslovna enota Ko-
per, sedež: Pristaniška 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01555/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5063361016
Sedež: 6000 Koper, Ljubljanska ce-

sta 3a.

Rg-301989
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02108 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba d.d., Koper, Poslovna enota Ljub-
ljana, sedež: Tržaška c. 118, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01555/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5063361005
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63.

Rg-301990
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00152 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa I & I – Avtobusni prevozi
d.d., sedež: Vojkovo nabrežje 32, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pooblastila
upravi za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 5352657
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 18.

čl. Statuta z dne 12. 1. 1996, da se osnov-
ni kapital poveča za 48,000.000 SIT z izda-
jo novih delnic za vložke (odobreni kapital).

Rg-302267
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00855 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE, finan-
ciranje, ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.d., Koper, sedež: JLA 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5003873
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

član uprave Šale Viljem, razrešen 30. 4.
1998 kot namestnik predsednika začasne
uprave.

Rg-302268
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00859 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MARMOR, Podjetje za pri-
dobivanje in obdelavo naravnega kam-
na Sežana, d.d., sedež: Partizanska 73a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00802/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5090725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jakulin Boris, razrešen 15. 5. 1998;
direktor Sigulin Ciril, Materija, Markovščina
številka 11, imenovan 16. 5. 1998 kot vrši-
lec dolžnosti direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-302269
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01035 z dne 15. 2. 1999 pri

subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba d.d., Koper, Poslovna enota No-
vo mesto, sedež: Novi trg 1, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01555/07 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063361013
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Borut, razrešen 1. 3. 1998;
direktor Božič Miha, Brusnice, Brusnice
99a, imenovan 1. 3. 1998, v okviru dejav-
nosti PE zastopa neomejeno.

Rg-302270
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01178 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa INVESTBIRO KOPER, pod-
jetje za inženiring, projektiranje, urbani-
zem in geodezijo, d.d., INVESTBIRO
KOPER-CAPODISTRIA, impresa di engi-
neer., progettaz., urbanist. e geodesia,
s.p.a., sedež: Trg Brolo 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta ter predsednika in na-
mestnika s temile podatki:

Matična št.: 5066026
Člani nadzornega sveta: Bajec Jadran,

Baraga Bogomir, Bonifaco Giulio, Kinkela
Dunja, Leskovic Zdravko in Mozetič Lucija,
vsi izstopili 7. 7. 1998 ter Kobal Gorazd,
namestnik predsednika, Mozetič Ljucija,
predsednica ter Umberger Marko, vsi vsto-
pili 7. 7. 1998.

Rg-302271
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01190 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa SLOMIN, holdinška druž-
ba, d.d., sedež: Zore Perello Godina 2,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04871/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in uprave
ter vpis predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5876281
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ko-

smina Janko, razrešen 1. 7. 1998 kot pred-
sednik uprave; član uprave Klabjan Jordan,
Koper, Cesta na Markovec 14, razrešen
1. 7. 1998 in imenovan za predsednika
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev,
skupaj še z najmanj enim članom uprave;
član uprave Schallhart A. Dieter, razrešen
1. 7. 1998; član uprave Požrl Peter, Izola,
Razgled 5, imenovan 1. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, skupaj še z najmanj
enim članom uprave; član uprave Zenczak
August, Dunaj, Avstrija, Tigergasse 12/19,
zastopa družbo brez omejitev, skupaj še z
najmanj enim članom uprave.

Člani nadzornega sveta: dr. Schenz Ric-
hard, Peyrer-Heimstaett Tassilo, Vergan Mi-
lan, prof.dr. Eckert Franz, Debernardi Igor
in dipl.ing. Štoviček Svatopluk, vsi izstopili
29. 6. 1998; Kosmina Janko, namestnik
predsednika, Gabrijel Aldo, Schenz Ric-
hard, predsednik, Stahl Georg, Vergan Mi-
lan in Tassilo Peyrer Heimstaett, vsi vstopili
29. 6. 1998.

Rg-302272
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01267 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa DELAMARIS, konzervna in-
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dustrija, d.d., Izola, sedež: Tovarniška uli-
ca 13, 6310 Izola, pod vložno št.
1/05274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 31. 8. 1998, izbris začasnih članov
nadzornega sveta ter vpis novih članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5992397
Člani nadzornega sveta: Glavič Loreda-

no, Lukežič Vladimir in Zalović Mijo, izstopili
31. 8. 1998 ter Glavič Loredano, Jereb Du-
šan in Zalović Mijo, vsi vstopili 31. 8. 1998.

Rg-302274
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01432 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE, finan-
ciranje, ustanavljanje in upravljanje pod-
jetij, d.d., Koper, sedež: JLA 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5003873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Nedog Zdenka, razrešena 10. 9.
1998 kot namestnica predsednika začasne
uprave.

Rg-302275
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01788 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa EVOLUTION, proizvodnja
in trgovina d.d., sedež: Cona mestne
industrije b.št., 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03511/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676991
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

tonac Bruno, razrešen 9. 11. 1998 kot
predsednik družbe; generalni direktor Mla-
kar Alverino, Piran, Rozmanova 25, imeno-
van 9. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-302277
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01866 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ISTRABENZ, holdinška
družba, d.d., sedež: Zore Perello Godina
2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00317/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000025
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Kosmina Janko,Koper, Letoviška pot
12, razrešen 20. 11. 1998 kot glavni direk-
tor in imenovan za predsednika uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev; članica upra-
ve Erzetič Cvetka, Ankaran, Vlahovičeva 38,
imenovana 20. 11. 1998, zastopa družbo
skupaj s predsednikom uprave ali drugim
članom uprave; član uprave Gabrijel Aldo,
Škofije, Zgornje Škofije 52, imenovan
20. 11. 1998, zastopa družbo skupaj s
predsednikom uprave ali drugim članom
uprave.

Rg-302280
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01513 z dne 18. 1. 1999 pod
št. vložka 1/05567/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1337670
Firma: BRAMAL, finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Obala 114, Lu-

cija
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bujišić Staniša in Bujišić

Liljana, oba Portorož, Ulica borcev NOB 35,
Lucija, vstop 10. 9. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bujišić Staniša, imenovan 10. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Bujišić Liljana, imenovana 10. 9.
1998, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-

nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
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morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 6713 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 7412 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-302283
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01914 z dne 12. 2. 1999 pri

subjektu vpisa PRIZMA, podjetje za pro-
izvodnjo, prodajo in uvoz in izvoz lesnih
izdelkov, d.o.o., Pivka, Snežniška 34, se-
dež: Snežniška 34, 6257 Pivka, pod vlož-
no št. 1/01108/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo druž-
benikov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje in prečiščeno besedilo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5350743
Ustanovitelji: Žužek Stane, izstop 17. 6.

1998; Žužek David, Pivka, Snežniška c. 34,
vstop 17. 6. 1998, vložek 2,659.340 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žužek Majda,
Pivka, Snežniška c. 4, vstop 17. 6. 1998,
vložek 886.446,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žužek Peter, Pivka, Snežniška
c. 34, vstop 17. 6. 1998, vložek
886.446,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žužek Ana, Pivka, Snežniška c. 34,
vstop 17. 6. 1998, vložek 886.446,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnik Žužek David, Pivka, Snežniška 34,
razrešen 17. 6. 1998 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Družbena pogodba z dne 2. 12. 1998.

Rg-302285
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01738 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa DACOM – Trgovina in mar-
keting, d.o.o., Izola, sedež: Obrtna 13,
6310 Izola, pod vložno št. 1/04366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5794463
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Runco David, razrešen 1. 10. 1998;
direktor Sosič Sabrina, Izola, Kažipotna uli-
ca št. 9, imenovana 1. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-302286
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00282 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa PRIMORSKE NOVICE, Ča-
sopisno-založniška družba d.o.o., Koper,
Azienda giornalistico – editoriale s.r.l.,
Capodistria, sedež: Ul. OF št. 12, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00340/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5048885

Ustanovitelj: INFOND-STOLP, poob-
laščena investicijska družba d.d., izstop
31. 12. 1997; INFOND-CENTER, poob-
laščena investicijska družba, d.d., izstop
31. 12. 1997; INFOND-ZLAT, pooblašče-
na investicijska družba d.d., Maribor, Trg
svobode 6, vstop 31. 12. 1997, vložek
15,825.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-302287
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00312 z dne 16. 2. 1999 pri
subjektu vpisa FORUM PIRANESE d.o.o.
storitveni inženiring za kulturno, umet-
niško, izobraževalno-raziskovalno ter in-
formativno dejavnost Koper, sedež: Pod-
brežna 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temilepodatki:

Matična št.: 5714753
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:

05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
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belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484

Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij in picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;

92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejav-
nost muzejev; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74120 druž-
ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-302289
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00284 z dne 16. 2. 1999 pod
št. vložka 1/05577/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1359274
Firma: NETLAB, Informacijske tehno-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Beblerjeva uli-

ca 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Klemenc Iztok, Izola, Ulica

ob pečini 7, vstop 18. 1. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrvatin Zlatan, Izola, Jagodje, Ulica Prole-
tarskih brigad 20, vstop 18. 1. 1999, vlo-
žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Logar Marko, Koper, Beblerjeva ul.
št. 3, vstop 18. 1. 1999, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Klemenc Iztok, imenovan 18. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Hrvatin Zlatan, imenovan 18. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Lo-
gar Marko, imenovan 18. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
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plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 7412 družba
opravlja vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-302292
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00304 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa FINOR, svetovanje in
opravljanje finančnih poslov, d.o.o.,
FINOR Consulenza ed esercizio affari
finanziari, s.r.l., sedež: Pristaniška ulica
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika,
spremembo zastopnika in spremembo in
čistopis  družbenega  akta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5297664
Ustanovitelj: BANKA KOPER, d.d., Ko-

per, Pristaniška ulica 14, vstop 6. 1. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rener Jože, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Lozej Alaksander, Izola, Rožna pot
2, imenovan 1. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Čistopis družbenega akta z dne 15. 1.
1999.

Rg-302294
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00063 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa UNIVERSE SERVICE, turi-
zem, trgovina, ekonomske in finančne
storitve d.o.o., sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5732344
Osnovni kapital: 8,484.093,60 SIT
Ustanovitelj: ALTAN PREFABBRICATI

S.P.A., San Quirino, Italija, Via Maniago
b.š., vstop 6. 4. 1995, vložek
8,484.093,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-302295
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/02081 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKO-GOZDARSKA
ZADRUGA PIVKA z.o.o., sedež: Snež-
niška cesta 16, 6257 Pivka, pod vložno
št. 2/03600/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnika in meje pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5110645
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Sedmak Rozalija, razrešena
11. 12. 1998 kot predsednica zadruge; di-
rektor Biščak Franc, Prestranek, Ul. Ivana
Vadnjala 6, imenovan 11. 12. 1998, za
sklepanje pogodb o nakupu vrednostnih pa-
pirjev, najemanje kratkoročnih in dolgoroč-
nih kreditov, nabavo osnovnih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del, katerih vrednost
presega 100.000 DEM v protivrednosti, po-
trebuje sklep UO KGZ.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 01500 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 14110 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 14210
Pridobivanje gramoza in peska; 14300 Pri-
dobivanje mineralov za kemijsko proizvod-
njo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 14500
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15310 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sla-
doleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 20100 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 21510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-

vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje;
8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74120 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-302527
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01473 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa MAGO, termosanitarni ma-
teriali d.o.o., sedež: Kolodvorska 11,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/04406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5804221
Sedež: 6210. Sežana, Skladiščna uli-

ca 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Reganzin Robert, Muggia, Milje, Itali-
ja, Localita’ Ciampore 14a, imenovan 22. 9.
1998.

Rg-302537
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01646 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ADALBA, uvoz-izvoz, d.o.o.,
sedež: Komen št. 101, 6223 Komen, pod
vložno št. 1/05482/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1301136
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
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nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 92.712 družba
opravlja samo dejavnost igralnih avtomatov
zunaj igralnic.

Rg-302538
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00322 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa VOKIČ & MALIĆ, go-
stinstvo, d.n.o., sedež: Jadranska cesta
11, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/05199/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5942543
Sedež: 6280 Ankaran, Jadranska ce-

sta 66.

Rg-302542
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00367 z dne 22. 2. 1999 pod
št. vložka 1/05580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1274279
Firma: OBRTNA DELAVNICA KRISTAL,

Marinići, Straža 41, Podružnica v Kopru
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Krpanova 11a
Ustanovitelj: Obrtna delavnica Kristal Dži-

do Dragan, Reka, Hrvaška, Straža 41, Ma-
rinići, vstop 21. 1. 1998, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Spahić Mirjana, Ljubljana, Moškri-
čeva 24, imenovana 21. 1. 1998, kot poslo-
vodkinja zastopa podružnico brez omejitev
do vrednosti posla 500.000 SIT, nad tem
zneskom pa le s pisnim soglasjem lastnika.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 28520 Splošna me-
hanična dela; 35110 Gradnja in popravilo
ladij; 63110 Prekladanje.

Rg-302545
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01761 z dne 22. 2. 2999 pod
št. vložka 1/01420/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5401976001
Firma: JORGIČ – storitve, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Poslovna enota Seža-
na, Storitve in trgovina

Skrajšana firma: JORGIČ d.o.o., Poslov-
na enota Sežana, Storitve in trgovina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ce-

sta št. 70
Ustanovitelj: JORGIČ – storitve, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., Sežana, Sej-
miška pot št. 6, vstop 10. 11. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jorgič Ivan, Sežana, Sejmiška pot

št. 6, imenovan 10. 11. 1998 kot vodja
poslovne enote zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-302544
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01760 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa B & I, storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o., Sežana,
sedež: Partizanska 70, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5401976
Firma: JORGIČ – storitve, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: JORGIČ d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Sejmiška pot

št. 6
Osnovni kapital: 2,107.360 SIT
Ustanovitelj: Jorgič Ivan, Sežana, Sej-

miška pot 6, vstop 17. 6. 1990, vložek
2,107.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302547
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01361 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa POPS, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Partizanska 98,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/05425/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 1277677
Ustanovitelji: Mahnič Mirko, Sežana,

Majcni 4, vložek 135.000 SIT, Može Stani-
slav, Senožeče, Senožeče 151d, vložek
130.000 SIT, Kogoj Valter, Sežana, Stjen-
kova 10, vložek 130.000 SIT, Škapin Bo-
ris, Sežana, Sela 7, vložek 130.000 SIT,
Rebula Boris, Komen, Gorjansko 58, vlo-
žek 130.000 SIT, Šonc Branko, Dutovlje,
Tomaj 52a, vložek 130.000 SIT, Jeranče
David, Komen, Brje pri Komnu 41, vložek
130.000 SIT, Rudež Ivan, Dutovlje, Veliki
dol 9, vložek 130.000 SIT, Černigoj Valter,
Dutovlje, Dutovlje 118c, vložek 130.000
SIT, Kukanja Silvan, Štanjel, Kobjeglava 70,
vložek 130.000 SIT, Samsa Danica, Seža-
na, Žirje 26, vložek 65.000 SIT – vstopili
10. 2. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo,
ter Skok Jožko, Sežana, Pot Taborom 11,
vložek 130.000 SIT, vstopil 8. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302550
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01526 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GRAFIST, gradbeništvo, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Maruši-
čeva ulica 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1263293
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Soršak Sonja, razrešena 28. 9.
1998; direktor Guberac Anto, Koper, Šala-
ra 8a, imenovan 28. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

KRANJ

Rg-300202
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01795 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LEGIS, podjetje za računo-
vodstvo, finance in trgovino, Kranj,
d.o.o., sedež: Bertoncljeva 31, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02732/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5536553
Osnovni kapital. 3,002.635,88 SIT
Ustanoviteljica: Kejžar Tatjana, Kranj,

Bertoncljeva 31, vstopila 4. 12. 1991, vlo-
žila 3,002.635,88 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
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svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 7. 1. 1998.

Rg-300204
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01799 z dne 14. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337530
Firma: FLIRT, družba za posredova-

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Grajska 23
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Janković Ljubisav, Kranj,

Planina 23, vstopil 27. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šešet Štefka, Ljubljana, Černeto-
va ulica 29, imenovana 27. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9120 Dejavnost sindikatov; 9131
Dejavnost verskih organizacij; 9132 Dejav-
nost političnih organizacij; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

V okviru dejavnosti pod šifro G 52.488
sta izvzeta orožje in strelivo.

Rg-300205
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01781 z dne 14. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06333/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358405
Firma: GUMITEHNA, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GUMITEHNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj Bulić Boris, Kranj, Hrastje

15, vstopil 2. 12. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bulić Boris, imenovan 2. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih koles; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 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 proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-300210
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01805 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SEDNJEK, športna opre-
ma, turizem in trgovina, d.o.o., Kranjska
Gora, sedež: Podkoren 5, 4280 Kranj-
ska Gora, pod vložno št. 1/01746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in poslovnih deležev, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnika in družbenika, spremembo
pogodbe, spremembo priimka in naslova
družbenice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5439337
Ustanoviteljica: Hrovat Darja, Kranjska

Gora, Podkoren 5, vstopila 7. 9. 1990, vlo-
žila 1,755.010 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hrovat Janez, izstopil 12. 12. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrovat Darja, imenovana 7. 9.

1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Hrovat Janez, razrešen 12. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 71401 Izposojanje športne
opreme; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 12. 1997.

Rg-300216
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00158 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ASING TRADE, družba za
inženiring in trženje, d.o.o., Kranj, se-
dež: Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04888/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781850
Sedež: 4000 Kranj, Tekstilna ul. 5
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami.

Rg-300222
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00148 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EUROSOL, d.o.o., proizvod-
no in trgovsko podjetje, Jesenice, se-
dež: Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/06013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 1193376

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 7482
Pakiranje.

Rg-300226
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00010 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa P&G, Podjetje za racionali-
zacijo energije, hladilno in ogrevalno
tehniko, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Haf-
nerjevo naselje 35, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/01154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5373069
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2923

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-300227
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00144 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa K & K INVESTMENT, inve-
sticijsko bančništvo, d.o.o., Žiri, sedež:
Dobračevska 49, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/04071/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5691630
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:

71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-300228
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01472 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa CONSULT & COMMERCE,
podjetje za razvoj, inženiring, organiza-
cijo poslovanja, marketing, trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00391/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, spremembo in uskladitev de-
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javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5289238
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Berčič Ivo, Škofja Loka,

Podlubnik 154, vstopil 25. 8. 1989, vložil
819.000 SIT, Kržišnik Ivo, Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 44, vstopil 10. 12. 1993, vlo-
žil 210.000 SIT, Mueller Johannes Georg,
Koeln, Escher Str. 31a. vstopil 10. 12.
1993, vložil 1,071.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998:
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15820 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

55112 Dejavnost penzionov; 55220 Stori-
tve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74820 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Sprememba družbene pogodbe z ome-
jeno odgovornostjo z dne 8. 6. 1998.

Rg-300229
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00477 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA,
trgovsko podjetje, Škofja Loka, d.o.o.,
sedež: Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vukašinovič Milan, razrešen 31. 1.
1998; direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štre-
kljeva ul. 6, imenovan 1. 2. 1998, predhod-
no soglasje družbenika mora pridobiti za skle-
nitev poslov, kadar vrednost posla presega
znesek 2,000.000 SIT, za vse posle, ki kon-
stituirajo za družbo obveznost, ki presega
vrednost 2,000.000 SIT, v zvezi z nakupom
ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali da-
janjem posojil, dajanjem garancij, hipotekar-
nih ali kakršnihkoli jamstev za obveznosti
družbe in drugih oseb, za sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah
in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo na
pravice industrijske lastnine, ustanavljanje po-
družnic in družb hčera, nakupe poslovnega
deleža/delnic drugih podjetij, uvajanje novih
proizvodov in dejavnosti ali opustitev dose-
danjih, ter za imenovanje delavcev s poseb-
nimi pooblastili.

Rg-300231
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01745 z dne 18. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357352
Firma: TRGOVINA ŠKULJ & CO, pod-

jetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA ŠKULJ &

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

odgovornostjo

Sedež: 4228 Železniki, Zali log 12a
Ustanovitelja: Škulj Zvonko in Škulj Bo-

ris, oba iz Železnikov, Zali log 12a, vstopila
18. 11. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Škulj Zvonko in Škulj Boris, imeno-
vana 18. 11. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
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govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro: – G
51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; – G 52.488
razen orožja in streliva; – K 74.12 ne sme
orpavljati revizijskih dejavnosti.

Rg-300232
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01640 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa JANTAR, razvoj in trženje,
Kranj, d.o.o., sedež: Planina 3, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02056/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža družbe in os-
novnega kapitala ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5470145
Firma: JANTAR, elektronski sistemi,

d.o.o.
Skrajšana firma: JANTAR, d.o.o.
Sedež: 4202 Naklo, Gorenjska ce-

sta 39
Osnovni kapital: 2,886.938,80 SIT
Ustanovitelj: Grušovnik Robert, Kranj,

Planina 32, vstopil 12. 12. 1990, vložil
2,886.938,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-300233
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01732 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SAVA TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 6,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, oseb, poob-
laščenih za zastopanje, akta o ustanovitvi in
firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5428114
Firma: SAVATECH TRADE, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVATECH TRADE,

d.o.o.
Ustanoviteljica: SAVA, gumarska in ke-

mična industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška
c. 6, vstopila 25. 10. 1990, vložila
236,329.326 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peternel Janez, razrešen 31. 12.
1998; direktor Šeruga Franc, Pristava, Tr-
žič, Pristavška c. 81, imenovan 1. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 14. 12.
1998.

Rg-300234
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01358 z dne 17. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06339/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, os-
novnega kapitala, naslova družbenice in za-
stopnice, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5687675
Firma: DEFOWER, export-import,

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Finžgarjeva 2

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Vučnik Dea, Bled, Finž-

garjeva 2, vstopila 23. 3. 1992, vložila
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vučnik Dea, imenovana 23. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pred prenosom sedeža je bila firma vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vl. št. 1/18039/00 s firmo DEFOWER, ex-
port-import, d.o.o., Ljubljana, in sedežem:
Ul. Stare pravde 7, Ljubljana.

Rg-300235
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00021 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa WEM, Podjetje za proizvod-
njo embalaže, sitotisk, notranjo in zuna-
njo trgovino, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Frankovo naselje 135, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/01050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5354994
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.

Rg-300237
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01638 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LOKAINVEST, podjetje za
svetovalni inženiring, d.o.o., Škofja Lo-
ka, sedež: Kapucinski trg 7, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00002/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev zaradi del-
ne odsvojitve poslovnega deleža in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5072115
Ustanovitelja: Sklad za razvoj, d.d., Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstopil 3. 10. 1996, in
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vložil 5,514.000 SIT, in AKTIVA AVANT II,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156 – WTC, vstopila
3. 6. 1997, vložila 13,001.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roz-
man Peter, razrešen 1. 12. 1997; Barbič
Srečo, Kranj, Galetova 5, imenovan 1. 12.
1997 za začasnega direktorja, ki vodi druž-
bo samostojno in na lastno odgovornost.

Rg-300238
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01774 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MEGA, podjetje za prevoz-
ne, gradbene in proizvodne storitve, tr-
govino, gostinstvo, turizem, d.o.o., Kranj,
sedež: Suha 41, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05364/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, priimka
družbenice in zastopnice ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845904
Sedež: 4000 Kranj, Suha pri Predos-

ljah 41
Ustanoviteljica: Basaj Kos Mojca, Suha

41, vstopila 18. 5. 1994, vložila 1,875.542
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Basaj Kos Mojca, imenovana
18. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6210 Zračni

promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-300241
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00104 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TOPLARNA ŽELEZNIKI,
proizvodnja in distribucija toplotne ener-
gije, d.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/01740/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in podatkov pri družbenikih
s temile podatki:

Matična št.: 5433215
Ustanovitelji: DOMEL, elektromotorji in

gospodinjski aparati, d.d., Železniki, Otoki
21, vstopil 16. 9. 1992, vložil
3,208.740,60 SIT, in NIKO, kovinarsko
podjetje, d.d., Železniki, Otoki 16, vstopil
16. 11. 1990, vložil 3,069.801,60 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata; Skupščina ob-
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čine Škofja Loka, izstopila 31. 12. 1994;
Občina Gorenja vas – Poljane, Gorenja Vas,
Poljanska c. 87, vstopila 31. 12. 1994, vlo-
žila 352.219,10 SIT, Občina Žiri, Žiri, Trg
svobode 2, vstopila 31. 12. 1994, vložila
258.824,20 SIT, Občina Železniki, Želez-
niki, Češnjica 48, vstopila 31. 12. 1994,
vložila 403.175,60 SIT, Osnovna šola Že-
lezniki, Železniki, Otoki 13, vstopila 16. 11.
1990, vložila 1,235.430,80 SIT, LOKA, tr-
govsko podjetje, d.d., Škofja Loka, Kidriče-
va 54, vstopila 15. 10. 1991, vložila
210.286,10 SIT, in TELEKOM SLOVENI-
JE, p.o., PE Kranj, Kranj, Mirka Vadnova
13, vstopil 1. 10. 1993, vložil 16,898 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo; TEHTNICA
ŽELEZNIKI, podjetje precizne mehanike in
elektronike, d.d., izstopila 24. 12. 1997;
Občina Škofja Loka, Škofja Loka, Poljanska
c. 2, vstopila 31. 12. 1994, vložila
1,289.540,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-300242
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01305 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRATEC, proizvodnja
komponent in trgovina, d.o.o., Kranj, se-
dež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02779/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5540666
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupančič Milan, razrešen 31. 7.
1998; direktor Zakrajšek Branko, Ljublja-
na, Cesta v Dvor 6, imenovan 1. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300245
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00135 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SITOPRINT RANT, podjet-
je za proizvodnjo, storitve in trgovino,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Godešič 57,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5563631
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2522 Proiz-
vodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-

gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3350 Proizvodnja ur; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832

Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-300246
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01650 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PRAKTIKUM, podjetje za
promet, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Gorenja vas 185, 4224 Gorenja
vas, pod vložno št. 1/01317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža družbe, naslova družbenikov in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5396875
Sedež: 4224 Gorenja vas, Poljanska

cesta 84
Ustanovitelja: Oblak Peter, Gorenja vas,

Poljanska cesta 84, vložil 975.000 SIT, in
Gartner Samo, Gorenja vas, Sestranska vas
14, vložil 525.000 SIT – vstopila 19. 6.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Peter, imenovan 19. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-300248
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00570 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa JEZERJAN, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Zg. Jezersko 82,
4206 Zg. Jezersko, pod vložno št.
1/04638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5750482
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s

časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-300254
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00008 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LUŠINA, podjetje za go-
stinsko dejavnost in trgovino, d.o.o., Ža-
lezniki, sedež: Otoki 16, 4228 Železniki,
pod vložno št. 1/04441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732301
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen

in sadik; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvod-
nja piva; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
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);
7482 Pakiranje; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Rg-300256
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01108 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRATELING, teleinfor-
macijski sistemi in storitve, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284392
Osnovni kapital: 90,367.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Dreflak Franc in

Likozar Jože, izstopila 26. 5. 1998; Černe
Franc, izstopil in ponovno vstopil 26. 5.
1998, Bračič Ivan in Sitter Jakob, vstopila
26. 5. 1998.

Rg-300257
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01152 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa Gorenjska oblačila, pod-
jetje za proizvodnjo ženske konfekcije,
Kranj, d.d., sedež: Bleiweisova 30, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00240/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036682
Člani nadzornega sveta: Kermec Ana,

izstopila 23. 9. 1997; Pinterič Miro in Zev-
nik Peter, izstopila in ponovno vstopila
23. 9. 1997, Knez Bojan, vstopil 23. 9.
1997.

Rg-300258
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01336 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa JEM, jeseniške mesnine,
d.d., sedež: Spodnji plavž 14, 4270 Je-
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senice, pod vložno št. 1/00872/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča imenovanje
uprave, razrešitev članov nadzornega sveta
in nove člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5048427
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-

rih Tomaž, Bled, Gorenjska 37, ki od 16. 7.
1998 kot direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Zima Zdravko,
Furlan Damjan, Juričan Jože, Pavlin Janez,
Šebat Janez in Gačeša Miloš, izstopili 2. 7.
1998; Šebat Janez, Frelih Fiktor, Glinšek
Slavko Alojz in Švajger Gregor, vstopili 2. 7.
1998, ter Zima Zdravko in Furlan Damjan,
vstopila 19. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 2. 7. 1998.

Rg-300259
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01646 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJA BOMBAŽNIH
IZDELKOV KRANJ, p.o., sedež: C. Stane-
ta Žagarja 35, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, dejavnosti in tipa zastop-
nika, kapital, ustanovitelje in začasni nad-
zorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5036640
Firma: IBI KRANJ, proizvodnja žakar-

skih tkanin, d.d.
Skrajšana firma: IBI KRANJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Jelenčeva ulica 1
Osnovni kapital: 1.088,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada LR Slovenije, Ljublja-

na, izstopila 23. 10. 1998; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
70,780.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
70,780.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
457,100.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 141,560.000 SIT, udeležen-
ci notranjega odkupa, vložili 3,700.000 SIT,
in denacionalizacijski upravičenci, vložili
344,080.000 SIT – vstopili 23. 10. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sa-
jovic Mihael, Kranj, Cesta na Klanec 17a, ki
od 23. 10. 1998 kot direktor začasne upra-
ve zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Božič Anton,
Prah Milan, Perčič Štefan, Žibert Marjeta,
Debeljak Damjan in Lukan Jelka, vstopili
25. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja so vpisane na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo št. LP 01530/00797-1998/BR z
dne 28. 10. 1998.

Rg-300260
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01125 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL GRAJSKI DVOR
RADOVLJICA, d.d., družba za gostinstvo,
turizem in poslovne storitve, sedež:
Kranjska ulica 2, 4240 Radovljica, pod

vložno št. 1/00199/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta, de-
javnosti, članov nadzornega sveta in tipa
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5001927
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Arh

Valentin, Bled, Triglavska c. 7, ki od 21. 4.
1998 kot direktor zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Papič Ksenija
in Križanič Andrej, izstopila 21. 4. 1998;
Mesarič Črtomir Ivan in Draškovič Hrvoje,
vstopila 21. 4. 1998, ter Černe Jasna, iz-
stopila in ponovno vstopila 21. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 15812
Dejavnost slaščičarn; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 71401
Izposojanje športne opreme; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Sprememba statuta z dne 21. 4. 1998.

Rg-300265
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01674 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA STIKALA, industrija
nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d.,
Kranj, sedež: Savska Loka 4, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5045142
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 6023

Drug kopenski potniški promet.
Sprememba statuta z dne 28. 10. 1998.

Rg-300267
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01587 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ŽIVINOREJSKA KONJERE-
JSKA ZADRUGA GORJE, z.o.o., sedež:
Zg. Gorje 42, 4247 Zg. Gorje, pod vlož-
no št. 1/05518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5753252
Sedež: 4247 Zg. Gorje, Zg. Gorje 42
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-

pan Anton in Cundrič Andrej, razrešena
9. 5. 1998; zastopnika Šimnic Franc, Zgor-
nje Gorje, Poljšica 26, imenovan 9. 5.
1998, ki kot predsednik zastopa zadrugo
brez omejitev, in Mohorič Samo, Zgornje
Gorje, Zg. Laze, 20, imenovan 23. 7. 1998,
ki kot podpredsednik zastopa zadrugo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 01420
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev.

Rg-300270
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01612 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MARKMODEL, družba za
lesarstvo in trgovino, d.o.o., sedež: Pod-
lubnik 191, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/03068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane

firme, sedeža, osnovnega kapitala, vložkov
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580803
Firma: LESMARK, družba za lesarstvo

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: LESMARK, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Meja 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Frelih Marko, Kranj, Retlje-

va 13, vstopil 17. 1. 1992, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-300271
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01483 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KRON TELEKOM, teleko-
munikacijski engeniring, d.o.o., sedež:
Koroška 20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, poslov-
nih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5948649
Ustanovitelji: Barborič Gorazd, Ljublja-

na, Rusjanov trg 3, vstopil 30. 5. 1996,
vložil 285.000 SIT, Alidžanovič Mujo, Žab-
nica, Zgornje Bitnje 123, vstopil 21. 4.
1997, vložil 300.000 SIT, Gašperlin Jože,
Kranj, Luže 57, vstopil 21. 4. 1997, vložil
75.000 SIT, in Rebernik Janez, Kranj, Viso-
ko 37, vstopil 21. 4. 1997, vložil 75.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1997.

Rg-300272
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01517 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TUHNJA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Bri-
tof 372, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02645/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5530083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Aljančič Alenčica, Kranj, Golniška
c. 5, imenovana 25. 9. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili



Stran 4574 / Št. 72 / 7. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za 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, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-300275
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01285 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DELIKATESA, trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Titova 22, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/00692/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta, dejavnosti in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024641
Člani nadzornega sveta: Markovič Bre-

da, izstopila 9. 7. 1998, Koselj Špela, iz-
stopila 9. 7. 1998; Dimc-Perko Mirjana in
Šubic Mojca, vstopili 9. 7. 1998, ter Por
Jana, izstopila in ponovno vstopila 24. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 52471 Dejavnost knjigarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Sprememba statuta z dne 9. 7. 1998.

Rg-300276
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01310 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ISKRA, Industrija sestavnih
delov, d.d., sedež: Savska loka 4, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Dejavnost, izbrisana 2. 12. 1998: 287

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov.
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 2874

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti.

Sprememba statuta z dne 22. 7. 1998.

Rg-300277
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01322 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OLJARICA, tovarna olja
Kranj, d.d., sedež: Britof 27, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5147140
Člana nadzornega sveta: Novak Milan in

Košir Dušan, vstopila 8. 7. 1998.
Sprememba statuta z dne 8. 7. 1998.

Rg-300279
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01550 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LOŠKA KOMUNALA, oskr-
ba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka,
sedež: Kidričeva 43a, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta in osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5075556
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kepic Janez, razrešen 30. 9. 1998;

Žumar Mateja, Škofja Loka, Tavčarjeva 27,
imenovana 29. 9. 1998 za vršilko dolžnosti
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Žumer Mateja,
izstopila 21. 9. 1998; Brdnik Dragomir,
vstopil 21. 9. 1998.

Rg-300206
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01730 z dne 14. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337718
Firma: P KONSTRUKTING – PUHAR IN

PARTNER, gradbene in projektivne sto-
ritve, ter trgovina, d.n.o., Tržič

Skrajšana firma: P KONSTRUKTING –
PUHAR IN PARTNER, d.n.o., Tržič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4290 Tržič, Deteljica 9
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Puhar Klavdij in Puhar Kle-

men, oba Tržič, Deteljica 9, vstopila 10. 11.
1998, vložila po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Puhar Klavdij, imenovan 10. 11. 198,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Pu-
har Klemen, imenovan 10. 11. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
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nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-300250
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01683 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LOMA TRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska cesta 5, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1254626
Sedež: 4208 Šenčur, Partizanska 1a.

Rg-300253
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01682 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EMBA, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Blejska Dobra-
va, sedež: Blejska Dobrava 124, 4273
Blejska Dobrava, pod vložno št.
1/05209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temilepodatki:

Matična št.: 5816122
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-

zingar Hermina, razrešena 10. 10. 1995;
Matič Mirjana, Bled, Alpska cesta 9, imeno-
vana 10. 10. 1995, kot poslovodkinja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-300264
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01654 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,
d.d., Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034728
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Mlinar Franc, razrešen
26. 10. 1998; generalni direktor; Kopač
Martin, Žiri, Dobračevska 49, imenovan
26. 10. 1998, zastopa družbo neomejeno,

razen pri: določitvi poslovne politike in spre-
jemu plana; pridobitvi, odtujitvi ali obreme-
nitvi nepremičnin, če njihova nabavna vred-
nost presega 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan sklenitve posla, v kolikor ni
vključeno v letni plan; ustanavljanju in sou-
stanavljanju podjetij, ustanavljanju in ukinitvi
prozvodnih obratov in predstavništev druž-
be v tujini, v kolikor ni to definirano z letnim
planom; nakupu, povišanju in prenosu usta-
noviteljskih vlog družbe v podjetjih, nakupu
in prenosu delnic in poslovnih deležev v
podjetjih, ter vlaganju sredstev v podjetjih v
Sloveniji in tujini, v kolikor se to vrši iz likvid-
nih sredstev Alpine; dajanju poroštva, ga-
rancije ali podobnega jamstva izven tekoče-
ga poslovanja v višini 500.000 DEM enkrat-
no, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
sla; dajanju dolgoročih posojil, ki v skupni
višini presegajo 5% osnovnega kapitala
družbe in najemanju dolgoročnih posojil in
kreditov, ki v skupni višini presegajo 20%
osnovnega kapitala družbe v skupni višini
vseh najetih kreditov; sklepanju najemnih in
zakupnih pogodb za več kot 1 leto, če na-
jemnina oziroma zakupnina presega 3% os-
novnega kapitala družbe; izrednih investicij-
skih vlaganjih v posamezen objekt, ki pre-
sega 500.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla; določitvi kriterijev za
sklepanje pogodb o zaposlitvi z zaposleni-
mi, za katere ne velja kolektivna pogodba;
prodaji in nakupu lastnih delnic družbe; pri
vsakem odpisu osnovnih sredstev, kjer po-
samična neodpisana vrednost presega 50
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan vložitve pred-
loga sklepa za odpis; načelnih organizacij-
skih vprašanjih; v primeru dokončne likvida-
cije obratnih sredstev, kjer posamična vred-
nost presega 15.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan vložitve predloga sklepa za
dokončno likvidacijo.

Član nadzornega sveta: Kopač Martin,
izstop 27. 10. 1998.

Rg-300284
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01480 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALPINA, tovarna obutve,
d.d., Žiri, sedež: Žiri, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/00032/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034728
Člani nadzornega sveta: Sovinc Milan in

Bogataj Marijan, izstopila 27. 8. 1998 ter
Kopač Martin in Erznožnik Jana, vstopila
27. 8. 1998.

Rg-300287
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01324 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa FIN-EST, podjetje za trgo-
vino, promet in gostinstvo, d.o.o., Kranj,
sedež: Janka Puclja 9, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in naslova druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5404207

Sedež: 4000 Kranj, Janka Puclja 9
Ustanovitelja: Nerad Jože, Lendava,

Tomšičeva 2, vstop 28. 4. 1990, vložek
260 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ter-
nar Marija, Lendava, Tomšičeva 2, vstop
28. 4. 1990, vložek 240 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ternar Marija, razrešena 19. 7.
1998; direktor Nerad Jože, imenovan
19. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301459
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00523 z dne 11. 1. 1999 pri
subjektu vpisa NOKTUA, turistične dejav-
nosti in šport, d.o.o., sedež: Za Pecov-
co 14, 4260 Bled, pod vložno št.
1/06052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1197282
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Noč Iztok, Bled, Za Pecovco 14,
razrešen 2. 3. 1998 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen pri sklepanju: pogodb o nakupu, proda-
ji in obremenitvi nepremičnin; pogodb o na-
jemanju in dajanju kreditov in garancij; ko-
mercialnih pogodb nad 50.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve posla ka-
tere sklepa po predhodnem soglasju edine-
ga družbenika.

Rg-301466
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00825 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PROGRESS, jezikovni te-
čaji, d.o.o., Seljakovo naselje 33, Kranj,
sedež: Seljakovo naselje 33, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04959/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5780306
Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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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; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 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; 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; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-301464
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01819 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5034701
Člani nadzornega sveta: Perko Nuša, iz-

stop 27. 11. 1998; Svetin Iztok in Lovše
Tomaž F., vstopila 27. 11. 1998.

Sprememba statuta z dne 27. 11. 1998.

Rg-301463
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01861 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ŽAŽA BAR, gostinske sto-
ritve, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Sveti
Duh 154, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/05659/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža firme, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo dejavnosti, druž-
benikov, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5881021
Firma: AVTO SORŽ, trgovina z motor-

nimi vozili d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO SORŽ d.o.o.
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Sveti

Duh 143
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Guzelj Andraž, izstop

30. 11. 1998; Guzelj Saša, izstop 30. 11.
1998; Guzelj Anton, Škofja Loka, Puštal
141, vstop 30. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Guzelj Andraž, razrešen 30. 11.
1998; direktor Guzelj Anton, imenovan
30. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 30. 11.
1998.

Rg-301468
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00678 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa MARKUN, elektromehani-
ka, elektronika, d.o.o., Kranj, sedež: Blei-
weisova 76, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov, za-
stopnikov, družbene pogodbe, razširitev de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5384770
Ustanovitelj: Markun Marija, izstop 25. 3.

1998; Markun Tina, Kranj, Bleiweisova 76,
vstop 25. 3. 1998, vložek 451.469 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
kun Marija, razrešena 25. 3. 1998; Markun
Tina, imenovana 25. 3. 1998 kot poslovod-
kinja zastopa družbo brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 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; 4531 Električne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4577

7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1998.

Rg-301469
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00597 z dne 13. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06347/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554829
Firma: STUDIO ALEJA, BOGATAJ &

ERŽEN, projektiranje in design, d.n.o.
Skrajšana firma: STUDIO ALEJA,

BOGATAJ & ERŽEN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

cesta 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Eržen Sonja, izstop 16. 4.

1997; Kokalj Barbara, izstop 16. 4. 1997;
Eržen Tomaž, Bled, Ledina 12, Zasip, vs-
top 16. 4. 1997, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Bogataj Uroš, Radovljica, Gorenjska cesta
4, vstop 16. 4. 1997, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Eržen Sonja, razrešena 16. 4.
1997; direktorica Kokalj Barbara, razreše-
na 16. 4. 1997; direktor Bogataj Uroš, ime-
novan 16. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Eržen Tomaž, imeno-
van 16. 4. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661

Proizvodnja bižuterije; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92521
Dejavnost muzejev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/15269/00 s firmo STU-
DIO ALEJA, KOKALJ & ERŽEN, projektira-
nje in design d.n.o. in sedežem: Pri borštu
22, Ljubljana.

Rg-301473
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00102 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KROKAR, d.o.o., Radovlji-
ca, trgovina in proizvodnja, sedež: Dvor-
ska vas 22, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02655/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5532086
Ustanovitelja: Černe Tine, Žirovnica, Za-

breznica 53b, vstop 23. 9. 1991, vložek
5,000.002,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Tomaž, Lesce, Rožna dolina
42, vstop 24. 4. 1993, vložek 5,00.002,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Černe
Aleksandra, izstop 5. 1. 1998; Omerzel Bo-
žena, izstop 5. 1. 1998; Langus Francka,
izstop 5. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3430 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
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govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6323 Druge po-

možne dejavnosti v zračnem prometu; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 24. 12.
1997.

Rg-301477
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00024 z dne 18. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BIŽU, d.o.o., trgovina in
posredništvo Kranj, sedež: Golniška c. 4,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02506/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5520665
Dejavnost, vpisana dne 18. 1. 1999:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-

nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 19. 11.
1997.

Rg-301483
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01705 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PINALUX, trgovsko, stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Dolenčeva
pot 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, raz-
širitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5949912
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Tepina Iztok in Tepina Ži-

ga, oba Kranj, Dolenčeva pot 6, vstop 3. 7.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornsot:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela.

Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 13. 10.
1998.

Rg-301490
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00453 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa APRON, gospodarsko sve-
tovanje, promet z nepremičninami in
trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Likozarje-
va 1a, 4000 Kranj, pod vložno št.
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1/03072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579147
Sedež: 4000 Kranj, Britof 258
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301493
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00434 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KEMGRAD, Gradbeništvo,
trgovina in projektiranje d.o.o., Žiri, se-
dež: Staravaška 25, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/02346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5515025
Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo

pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-301495
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00459 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa NAR, podjetje za trgovino
Jesenice, d.o.o., sedež: Titova 1, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/02353/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in spremembo poslovnih de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5530296
Ustanovitelja: Ažman Mirjana, Bergant

Frančiška, Čeh Božidar, Hafner Franc, Noč
Vlasta, Potrebujež Breda, Uzejrovič Azira,
Gaser Milran, Radovanovič Ruža, Ravnihar
Vasja, Rabič Sašo, izstopili 16. 2. 1998 ter
Komljanec Sodja Vitomira, Jesenice, Tom-
šičeva 48, vstop 26. 2. 1991, vložek
728.261 SIT, odgovornost: ne odgovarja in
Fabjan Darka, Žirovnica, Selo 16b, vstop
26. 2. 1991, vložek 58.260,88 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-301497
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01708 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SORA COMMERCE, d.o.o.,
Podjetje za zastopstva, trgovino, inženi-
ring in servisno dejavnost, Predmost 35,
Poljane nad Škofjo Loko, sedež: Pred-
most 35, 4223 Poljane nad Škofjo Lo-
ko, pod vložno št. 1/02729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5538246
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1999:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28511 Galvaniza-
cija; 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.; 5010 Trgovina

z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
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mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6010 Želez-
niški promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-

ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.288 druž-
ba opravlja vse, razen dejavnosti orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne
sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 5. 12. 1997.

Rg-301499
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00694 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NAKLO,
sedež: Glavna cesta 47, 4202 Naklo,
pod vložno št. 1/05992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1193830
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-

nilec Boris, Naklo, Strahinj 36a, razrešen
9. 3. 1998 kot v.d. direktorja in imenovan
za ravnatelja, ki zastopa zavod brez ome-
jitev.

Rg-301502
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01828 z dne 27. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06353/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358693
Firma: ABAKUS PLUS, Informacijski

inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: ABAKUS PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Zgornje Bitnje

100b
Osnovni kapital: 2,960.000 SIT
Ustanovitelji: Debeljak Emil, Kranj, Tri-

glavska 11, vložek 522.440 SIT, Grohar
Valentin, Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 2, vlo-
žek 522.440 SIT, Oblak Boris, Žabnica,
Zgornje Bitnje 246, vložek 522.440 SIT,
Pifko Henrik, Šenčur, Pajerjeva ulica 3, vlo-
žek 522.440 SIT, Rožman Sergej, Kranj,

Prečna ulica 28, vložek 522.440 SIT, Ko-
selj Gorazd, Žabnica, Spodnje Bitnje 43,
vložek 173.900 SIT, Petrič Tomaž, Kranj,
Huje 10, vložek 173.900 SIT – vstopili
16. 11. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debeljak Emil, imenovan 16. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
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njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 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; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-301507
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00013 z dne 29. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SAVA TIRES JOINT VEN-
TURE HOLDING, družba za upravljanje,
d.o.o., sedež: Škofjeloška 6, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/06109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo vložka družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 1196367
Osnovni kapital: 27.094,135.512,60

SIT
Ustanovitelj:  SAVA,  Gumarska  in  ke-

mična  industrija,  d.d.,  Kranj, Škofje-
loška c. 6, vstop 1. 7. 1998, vložek
10.746,496.794,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-301508
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01852 z dne 29. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06354/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358286
Firma: TARI, Inženring in svetovanje,

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Predilniška 16
Osnovni kapital: 2,551.000 SIT
Ustanoviteljica: Jerebic Tatjana, Tržič,

Purgarjeva ulica 3, vstop 8. 12. 1998, vlo-
žek 2,551.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jerebic Tatjana, imenovana 8. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Jerebic Rihard, Tržič, Kovorska cesta
59, imenovan 8. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1999:
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s

kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301511
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01270 z dne 22. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TERMOPOL, predelava pla-
stičnih mas d.d., Sovodenj, sedež: Ko-
privnik 50, 4225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/00213/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5158010
Člani nadzornega sveta: Arah Janko, vs-

top 7. 7. 1998.

Rg-301514
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01817 z dne 7. 1. 1999 pod št.
vložka 1/06346/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358316
Firma: ZAMEG – ZAJC & CO., podjetje

za svetovanje iz področja varstva pri de-
lu in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: ZAMEG – ZAJC & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4248 Lesce, Šobčeva 17a
Ustanovitelja: Zajc Bojan, Bled, Alpska

5, vstop 8. 12. 1998, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Mengeš Dam-
jan, Lesce, Šobčeva 17a, vstop 8. 12.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mengeš Damjan, imenovan 8. 12.

1998, je izvzet od zastopanja; direktor Zajc
Bojan, imenovan 8. 12. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
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valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-301515
Okrožno  sodišče  v  Kranju  je  s

sklepom Srg št. 98/01749 z dne 7. 1.
1999 pod št. vložka 1/06345/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 1357417
Firma: ART-MAN HORVAT IN OSTALI

d.n.o., podjetje za management, pro-
zvodnjo, trgovino in zastopstva

Skrajšana firma: ART-MAN HORVAT IN
OSTALI d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4260 Bled, Kajuhova 2
Ustanovitelja: Horvat Metka in Horvat

Igor, oba Lesce, Savska c. 2, vstopila
19. 11. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Horvat Igor, imenovan 19. 11. 1998;
družbenica Horvat Metka, imenovana
19. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-

na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
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za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

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

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020



Stran 4584 / Št. 72 / 7. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost

smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-301516
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00027 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TERPLAN & DRUŽBENIKI,
podjetje za storitve in proizvodnjo,
d.n.o., sedež: Cesta na Brdo 2, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04832/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane
firme, kapitala in poslovnih deležev, naziva
zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5862442
Firma: TERPLAN, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve
Skrajšana firma: TERPLAN, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Cestana Brdo 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Terplan Andrej, Kranj, Ce-

sta na Brdo 2, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o., 14. 2. 1997, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Terplan Primož,
Kranj, Cesta na Brdo 2, izstopil iz d.n.o. in
vstopil v d.o.o. 14. 2. 1997, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Terplan Andrej, razrešen 22. 5. 1998
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 1. 1999:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 2852 Splošna mehanična dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 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;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-

la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-301519
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01783 z dne 8. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KREK, gostinstvo, turizem,
trgovina, Ribno, d.o.o., sedež: Savska 35,
4260 Bled, Ribno, pod vložno št.
1/05274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5835186
Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah

z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-301522
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01155 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO SORA, podjetje za
informiranje, d.o.o., sedež: Poljanska
c. 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povišanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in poslovnih deležev,
osebe, pooblaščene za zastopanje in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5268737000
Osnovni kapital: 20,638.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, izstop

20. 12. 1996; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, izstop 6. 5.
1998; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 20. 11. 1995,
vložek 1,267.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Novak Matjaž, Poljane, Srednja vas

11, vstop 20. 11. 1995, vložek 951.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pivk Saša,
Žiri, Rakulk 53, vstop 20. 11. 1995, vložek
951.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potočnik Marjan, Škofja Loka, Sveti Duh
35a, vstop 20. 11. 1995, vložek 951.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mahnič
Zvonko, Žiri, Levstikova 22, vstop 20. 11.
1995, vložek 951.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krvina Rudi, Žiri, Slovenska
pot 1, vstop 20. 11. 1995, vložek 951.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Defran-
ceschi Marija, Škofja Loka, Blaževa 3, vs-
top 20. 11. 1995, vložek 958.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mlakar Jelka, Žiri,
Trg osvoboditve 6, vstop 20. 11. 1995, vlo-
žek 958.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jesenko Vasilija, Žiri, Jezerska 22,
vstop 20. 11. 1995, vložek 951.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Občina Škofja
Loka, Škofja Loka, Poljanska c. 2, vstop
17. 12. 1997, vložek 5,182.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Občina Železniki,
Železniki, Češnjica 48, vstop 17. 12. 1997,
vložek 431.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Občina Gorenja vas – Poljane, Go-
renja vas. Poljanska 61, vstop 17. 12.
1997, vložek 425.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Žiri, Žiri, Trg svobode
2, vstop 17. 12. 1997, vložek 312.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; PID Kmeč-
ka družba, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vs-
top 20. 12. 1996, vložek 5,399.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Marjan, razrešen 17. 12.
1997 kot začasni direktor; direktor Potoč-
nik Marjan, Škofja Loka, Sveti duh 35a, ime-
novan 17. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-301524
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01805 z dne 25. 1.1 999 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 statuta in spremembo nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015375
Člani nadzornega sveta: Zupanič Majda,

Vilfan Franc in Ahčin Vlado, vsi izstopili
26. 11. 1998; Slapničar Jože in Miklavčič
Ivo, vstopila 26. 11. 1998 ter Fajfar Janez,
vstopil 11. 9. 1998.

Sprememba statuta z dne 26. 11. 1998.

KRŠKO

Rg-400315
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00041 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/03992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Firma: WESTINGHOUSE ELECTRIC
(ASIA) SA, ZUG, SWITZERLAND, PO-
DRUŽNICA KRŠKO

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 8270 Krško, Vrbina 12
Ustanovitelj: WESTINGHOUSE ELE-

KTRIC (ASIA) SA, Zug, Švica, Alpenstrasse
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12, vstop 23. 11. 1998, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Truden Zvonka, Kranj, Tatjane
Odrove 7, imenovana 23. 11. 1998, zasto-
pa podružnico brez omejitev kot poslovod-
kinja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400316
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00012 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FUCHS MAZIVA LSL, pro-
izvodnja in prodaja d.o.o., sedež: Slo-
venska vas, Gospodarska cona, 8261
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/02055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala, naslova druž-
be, spremembo zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5557526
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenj-

skem, Slovenska vas 1c
Osnovni kapital: 34,010.000 SIT
Ustanovitelj: FUCHS MAZIVA, društvo s

ograničenom odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i uvoz-izvoz, Samobor, R Hrvaška,
Josipa Jelačića 205, vstop 1. 8. 1997, vlo-
žek 34,010.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šinko Stanko, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Šinko Dean, Jesenice na Dolenj-
skem, Rajec 5, imenovan 1. 1. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-400321
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00276 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO POSAVJE – STU-
DIO BREŽICE, družba za radijsko dejav-
nost d.o.o., Brežice, sedež: Trg izgnan-
cev 12, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje kapitala, nove družbeni-
ke, spremembo zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295831
Osnovni kapital: 7,310.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
15. 5. 1995, vložek 730.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d., izstop 3. 9. 1997; Sklad Republike
Slovenije za razvoj Ljubljana, d.d., izstop
15. 4. 1996; Babič Franc, Brežice,
Slomškova 3, vstop 15. 5. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šteger Dragoljub, Brežice, Dalmatinova 2,
vstop 15. 5. 1995, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Majce Irena,
Dobova, Mostec 14, vstop 15. 5. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Petrovič Suzana, Brežice, Bizelj-
ska cesta 25, vstop 15. 5. 1995, vložek
220.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pinterič Andrej, Dobova, Mostec 5a, vstop
15. 5. 1995, vložek 380.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štravs Edvard, Bre-
žice, Kozjanskih borcev 28, vstop 15. 5.
1995, vložek 390.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; KMEČKI SKLAD 1 d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 4, vstop 22. 5. 1996,

vložek 1,460.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; KMEČKI SKLAD 2 d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 4, vstop 30. 6. 1998, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; KMEČKI SKLAD 3 d.d., Ljubljana,
Miklošičeva ulica 4, vstop 30. 6. 1998,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; KMEČKI SKLAD 4 d.d., Ljubljana,
Miklošičeva ulica 4, vstop 30. 6. 1998,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Občina Brežice, Brežice, Cesta
prvih borcev 18, vstop 9. 7. 1998, vložek
730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SKALA, podjetje za gradbena dela in trgo-
vino na debelo in drobno Brežice d.o.o.,
Brežice, Pod obzidjem 28b, vstop 7. 7.
1998, vložek 430.000 SIT, odgovornost:
ne odgvarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Špiler Peter, Krško, Kostanjek 18,
razrešen 27. 5. 1998, kot v.d. direktorja in
ponovno imenovan za v.d. direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-400324
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00061 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa VIPAP VIDEM KRŠKO, pro-
izvodnja papirja in celuloze d.d., sedež:
Tovarniška 18, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/03983/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5971101
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave Kocbek Janez, razrešen 20. 8.
1998; član uprave Cicman Marian, razre-
šen 20. 8. 1998; član uprave Cerle Jože,
razrešen 20. 8. 1998; član uprave Habrnal
Miloš, Krško, Lapajnetova ulica 14, imeno-
van 11. 12. 1998, zastopa družbo skupaj s
predsednikom uprave brez omejitev; član
uprave Gramc Stanislav, Cerklje, Ob Krki,
Gazice 15a, imenovan 11. 12. 1998, kot
predstavnik delavcev ni pooblaščen za za-
stopanje družbe; član uprave Žiak Jan, Bre-
stanica, Cesta prvih borcev 13a, imenovan
20. 8. 1998, zastopa družbo skupaj s pred-
sednikom uprave brez omejitev.

Član nadzornega sveta: Ganc Roman,
vstop 11. 12. 1998.

Rg-400327
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00067 z dne 16. 3. 1999 pod
št. vložka 1/03996/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387375
Firma: VINYL, organiziranje prireditev

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Crnarić Marijan, Zagreb –

R Hrvaška, Lastovska 34, vstop 19. 2.
1999, vložek 2,086.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Perčič Irena, Podsreda, Pod-
sreda 28, vstop 19. 2. 1999, vložek
14.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Crnarić Marijan, imenovan 19. 2.

1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Perčič Irena, imenovana 19. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-400328
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00005 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TOGREL, gradbeništvo in
proizvodnja d.o.o., Krško, sedež: Velika
vas 62, 8273 Leskovec pri Krškem, pod
vložno št. 1/03902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1228285
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokuristka Mozer Silvana, Krško, Cankar-
jeva 3, imenovana 5. 1. 1999.

Rg-400329
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00437 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa VETERINARSKA BOLNICA
BREŽICE d.o.o., sedež: Prešernova 17a,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/03805/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5939046
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba

d.d., izstop 3. 7. 1998; MAKSIMA 1 d.d.,
pooblaščena investicijska družba, Ljublja-
na, Šubičeva 2, vstop 3. 7. 1998, vložek
710.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bosak Mirko, Brežice, Slomškova uli-
ca 3, razrešen 5. 11. 1998 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-400330
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00048 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TPV BREŽICE, Tovarna pri-
kolic in delov za vozila d.o.o., sedež: Bra-
tov Cerjakov 13, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/02184/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5583705
Dejavnost, izbrisana dne 19. 3. 1999:

2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje.

Rg-400332
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00078 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TPV BREŽICE, Tovarna pri-
kolic in delov za vozila d.o.o., sedež: Bra-
tov Cerjakov 13, 8250 Brežice, pod vlož-
no št. 1/02184/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5583705
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petrič Anton, razrešen 1. 3. 1999
kot vršilec dolžnosti direktorja; direktor Gaj-
ski Janez, Krško, Papirniška ulica 17, ime-
novan 1. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-400333
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00083 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/03997/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1391780
Firma: ACADEMUS, storitve in posre-

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

govornostjo
Sedež: 8290 Sevnica, Bohorska uli-

ca 21
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Glas Viljem, Sevnica, Na-

selje heroja Maroka 25, vstop 10. 3. 1999,
vložek 1,260.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Glas Zlata, Sevnica, Naselje heroja
Maroka 25, vložek 630.000 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Glas Borut, Sevnica,
Naselje heroja Maroka 25, vstop 10. 3.
1999, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glas Zlata, imenovana 10. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnsot, vpisana dne 24. 3. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje;

Rg-400334
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00070 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/03998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387502
Firma: TUMA, obrtni servis d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tuma Bernardka, Krško,

Cesta krških žrtev 34, vstop 15. 1. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tuma Bernardka, imenovana
15. 1. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Tuma Matjaž, Krško, Ulica Ilije
Gregoriča 20a, imenovan 15. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
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najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

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

Rg-400335
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00360 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO POSAVJE – STU-
DIO BREŽICE, družba za radijsko dejav-
nost, d.o.o.o., Brežice, sedež: Trg izg-
nancev 12, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5295831
Firma: RADIO BREŽICE, družba za ra-

dijsko dejavnost d.o.o., Brežice, Trg izg-
nancev 12

Skrajšana firma: RADIO BREŽICE d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Špiler Peter, razrešen 11. 9. 1998,
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400336
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00410 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BISLIMAJ FADIL IN BISLI-
MAJ EJUP, gradbeništvo in storitve
d.n.o., sedež: Ribnik 54, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 1305816
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bislimaj Nazmi, Prizren – ZRJ, Koba-
nja, imenovan 27. 11. 1998.

Rg-400337
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00082 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa DOM UPOKOJENCEV IN
OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, sedež: Ar-
to 13, 8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5050669
Skrajšana firma: DUO IMPOLJCA
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:

52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 60230 Drug

kopenski potniški promet; 85311 Dejavnost
domov za starejše.

Rg-400338
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00001 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa AEM, uvoz in izvoz d.o.o.,
Brežice, sedež: Marof 2, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1193317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Halilović Sanela, razrešena 1. 1.
1999, direktor Kocjan Franc, Brežice, Žu-
pančičeva ulica 6, imenovan 1. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400339
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00395 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INDE, invalidske delavni-
ce Sevnica d.o.o., sedež: Trg svobode
13,8290 Sevnica, pod vložno št.
1/00541/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, spre-
membo družbene pogodbe in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bobnič Martina, Blanca, Rožno
55, razrešena 19. 10. 1998 kot v.d. direk-
torice in ponovno imenovana za v.d. direk-
torice za dobo 1 leta.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400341
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00031 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TRATNIK, trgovsko, gostin-
sko in storitveno podjetje d.o.o., Raka,
sedež: Raka 45, 8274 Raka, pod vložno
št. 1/02951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745705
Osnovni kapital: 15,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tratnik Robert, Raka,

Smednik 12, vstop 3. 2. 1993, vložek
15,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-

nja pletenih in kvačkanih oblačil; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
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mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

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

LJUBLJANA

Rg-202194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06037 z dne 10. 2. 1998 pri subjektu
vpisa D.W.M. TRADE, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 160, sedež: Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25032/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, ustano-
vitelja, zastopnika, akta o ustanovitvi ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5824311
Firma: D.W.M. TRADE, podjetje za tr-

govino, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: D.W.M. TRADE d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Nasperska 33
Ustanovitelj: Oitzl Edith, izstop 6. 10.

1997; Mamič Jože, Notranje Gorice, Nova
pot 60, Vnanje Gorice, vstop 16. 10. 1997,
vložek 2,321.450 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Oitzl Edith, razrešena 16. 10.
1997; direktor Mamič Jože, imenovan
16. 10. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;

2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 4521 Splošna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1997.

Rg-203029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00544 z dne 16. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30330/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1272713
Firma: INTERLOCK, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERLOCK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hrvatič Rajko, Izola, Serge-

ja Mašere 1, vstop 15. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1412 Prido-
bivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pri-
dobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za ke-
mijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineral-
nih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja

in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
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Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja
sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;

2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja

in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Prozvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
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;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
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belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 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; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko

propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/05240 z dne 30. 1. 1998 pri subjektu
vpisa IMP TEHNOMONT LJUBLJANA p.o.,
sedež: Aljaževa 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04596/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje p.o. v d.o.o., spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, datuma zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5078016
Firma: IMP TEHNOMONT, podjetje za

proizvodnjo strojev d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IMP TEHNOMONT

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa uli-

ca 10
Osnovni kapital: 46,877.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Dunajska 160, vstop 1. 9. 1997, vložek
37,501.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 1. 9. 1997, vložek
4,688.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 1. 9. 1997, vložek 4,688.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živec Viktor, dipl.ing., Ljubljana, Ko-
larjeva ulica 14, razrešen 9. 9. 1997 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1998: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
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inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja, na
podlagi soglasja Agencije št. LP
0314/00910-1997/SD, z dne 9. 9. 1997
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vpisana v sodni register s sklepom
Srg 5240/97, z dne 30. 1. 1998.

Rg-206548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02560 z dne 21. 5. 1998 pri subjektu
vpisa IMP TEHNOMONT, podjetje za pro-
izvodnjo strojev d.o.o., Ljubljana, sedež:
Aljaževa ulica 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04596/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5078016
Ustanovitelj: Sklad za razvoj, izstop

24. 12. 1997; PID PULSAR, d.d., Ljublja-
na, Dalmatinova 2, vstop 24. 12. 1997, vlo-
žek 37,501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Živec Viktor, razrešen 1. 4. 1998;
direktor Pajer Miroslav, Ljubljana, Iška 173,
imenovan 1. 4. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 4. 1998.

Rg-207661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00482 z dne 24. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30353/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1245058
Firma: KRAUH PHARM, proizvodnja,

trgovina in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KRAUH PHARM,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Neuberger-

jeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramar Jožefa, Ljublja-

na, Ulica 9. junija 15, vstop 27. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kramar Jožefa, imenovana 27. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-

li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-207809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06772 z dne 29. 5. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30638/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1243349
Firma: DADA, JOKIČ & CO., čistilni ser-

vis d.n.o., Ul. Andreja Kumarja 26, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DADA, JOKIČ & CO.
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Andreja
Kumarja 26

Ustanovitelja: Jokić Draženka in Jokič
Jovo, oba Ljubljana, Ul. Andreja Kumarja
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26, vstopila 18. 11. 1997, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jokić Draženka, imenovana
18. 11. 1997; direktor Jokič Jovo, imeno-
van 18. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7470 Čiščenje stavb.

Rg-207861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00319 z dne 16. 6. 1998 pri subjektu
vpisa CO LIBRI, založništvo, trgovina,
p.o., sedež: Prešernova 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala, spremembo
tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5049091
Firma: CO LIBRI založništvo in trgovi-

na d.o.o.
Skrajšana firma: CO LIBRI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 19,723.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložek
1,972.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
1,972.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
13,683.000 SIT, Kraševec Vasja, Ljublja-
na, Streliška 32, vložek 350.000 SIT, Siko-
šek Majda, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vlo-
žek 400.000 SIT, Kastelic Marija Ana, Ljub-
ljana, Jakčeva 40, vložek 350.000 SIT, Ve-
nišnik Eror Jelka, Beograd, Srbija, Bulevar
Avnoja 106, vložek 100.000 SIT, Rojc De-
beljak Danica, Velike Lašče, Plosovo 1, vlo-
žek 300.000 SIT, Klemenc Gordana, Dom-
žale, Pot za Bistrico 54, Zaboršt, vložek
123.000 SIT, Kastelic Barbara, Ljubljana,
Jakčeva 40, vložek 200.000 SIT, Debeljak
Franc, Velike Lašče, Plosovo 1, vložek
159.000 SIT, Debeljak Vladoša, Velike
Lašče, Plosovo 1, vložek 57.000 SIT, De-
beljak France, Velike Lašče, Plosovo 1, vlo-
žek 57.000 SIT – vstopili 10. 12. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sikošek Majda Marija, razrešena
10. 12. 1997; direktorica Rojc Debeljak
Danica, imenovana 10. 12. 1997, zastopa

družbo kot direktorica začasne uprave brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01420/01092-1998 z dne 19. 1.
1998.

Rg-208787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06863 z dne 13. 8. 1998 pri subjektu
vpisa BOS-COMMERCE, Podjetje za tr-
govino, uvoz in gostinstvo d.o.o., Ljub-
ljana, Hruševska 4, sedež: Hruševska 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13194/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnika in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5517648
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sladič Bogdan, razrešen 4. 12.
1997; direktorica Kureš-Sladič Slavica,
Ljubljana, Hruševska cesta 4, imenovana
4. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
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Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1997.

Rg-209488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03162 z dne 23. 7. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30868/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1305239
Firma: INTERWAX d.o.o., zastopstva,

trgovina, inženiring
Skrajšana firma: INTERWAX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Stržinar Zdenka, Horjul,

Horjul 133, vstop 1. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stržinar Jožef, Horjul, Horjul 133,
imenovan 1. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 45110 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih

objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4595

no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-210087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03452 z dne 27. 7. 1998 pri subjektu
vpisa Q-MAX, podjetje za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Vodovodna ce-
sta 100, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5919061
Ustanovitelj: Usenik Marko, izstop 28. 5.

1998; Usenik Andrej, izstop 28. 5. 1998;
Jemec Gregor, Medvode, Spodnje Pirniče
17b, vstop 24. 8. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jemec
Blaž, izstop 28. 5. 1998.

Rg-212043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02326 z dne 12. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1294172
Firma: SEGALEX, zobna tehnika

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SEGALEX d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, cesta V/8
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Lenasi Sebastian, Ljublja-

na, Rožna dolina, Cesta V/8, vstop 27. 3.
1998, vložek 1,510.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenasi Sebastian, imenovan 27. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-212791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05497 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MIT MARKETING ENGINEERING,
kompleksne marketinške usluge Ljub-
ljana d.o.o., sedež: Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18590/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5639409
Firma: MIT MARKETING ENGINEER-

ING, kompleksne marketinške storitve
Ljubljana d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška ce-
sta 8

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1998:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1998.

Rg-212806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06498 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BAZA, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo, uvoz, izvoz in posredovanje,
d.o.o., Pot k sejmišču 30a, Ljubljana,
sedež: Pot k sejmišču 30a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02857/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 2562/98 – spremembo nazivov
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5328250
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Peterca Drago, Ljubljana, Rožiče-
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va 7, razrešen 21. 4. 1998 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Anžlovar Anton, Veliki Ga-
ber, Veliki Gaber 112, imenovan 21. 4.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01543 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INDES, podjetje za industrijsko
in ekonomsko svetovanje, računalniški
inženiring in trgovino, d.o.o., Metoda Mi-
kuža 6, Ljubljana, sedež: Metoda Miku-
ža 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, akta in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5816068
Ustanoviteljica: Turnšek Tit, izstop 25. 2.

1997; Grešovnik Boža, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, Podgorje 83, vstop 25. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turnšek Tit, razrešen 25. 2. 1997;
zastopnica Grešovnik Boža, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, Podgorje 83, imenovan 25. 2.
1997, zastopa družbo kot poslovodja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 2. 1997.

Rg-212964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04137 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ICEC, svetovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5924120
Ustanovitelj: ICEC HOLDING, A.S.,

Ostrava, Češka, izstop 15. 6. 1998; DE-
NANTE LIMITED 7 th floor, Xenios Com-
mercial Centre, Arch Makarios III, Nicosia,
vstop 15. 6. 1998, vložek 2.861,497.024
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Kovar Pavel, Jablonec, Jablonec
N/N, razrešen 16. 6. 1998; predsednik
uprave Dostal David, Ostrava, razrešen
16. 6. 1998 in imenovan za prokurista; pro-
kurist Habrnal Miloš, Frydek Mistek, J. Op-
letala 968, imenovan 16. 6. 1998; član
uprave Cicman Marian, razrešen 16. 6.
1998; Član uprave Bončina Igor, Ljubljana,
Brilejeva 9, razrešen 16. 6. 1998 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo samo
skupaj s prokuristoma Davidom Dostalom
in Milošem, Habrnalom, brez omejitev; član
uprave Kržič Marjan, razrešen 16. 6. 1998;
član uprave Kocbek Janez, razrešen 16. 6.
1998; zastopnik Slouka Jan, razrešen
16. 6. 1998 kot izvršilni direktor.

Člani nadzornega sveta: Dostal Jaroslav,
Sulma Robert, Senica Miro, Brajković Mi-
ljenko, Radonič Ina in Zajec Fedor, vsi iz-
stopili 16. 6. 1998.

Rg-213011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/06705 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD
ANTON MEDVED KAMNIK, sedež: Novi
trg 26b, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 2769/98 zara-
di naziva firme s temile podatki:

Matična št.: 5050952
Firma: VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD

ANTONA MEDVEDA KAMNIK.

Rg-213014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06729 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GOSTINSKO PODJETJE HOTEL
PUGLED, p.o., sedež: Trg zbora odpo-
slancev 64, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/01102/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
Mercator – kmetijsko gospodarstvo Kočev-
je, d.o.o. 1/8355/00 s temile podatki:

Pripojitev k družbi MERCATOR – KME-
TIJSKO GOSPODARSTVO KOČEVJE,
d.o.o., Kolodvorska ul. 25, Kočevje
(1/08355/00), na podlagi Pogodbe o pri-
pojitvi 28. 6. 1995 in Aneksa o pogodbi k
pripojitvi z dne 30. 10. 1998. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-212676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06415 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa NUS, trgovina in zastopstva,
d.o.o., sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27152/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, za-
stopnikov in priimka ustanoviteljice s temile
podatki:

Matična št.: 5924715
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Igor, Duplje,

Spodnje Duplje 14, vstopil 28. 11. 1995,
vložil 1,050.000 SIT, in Gradišar Renata,
Naklo, Grogova ulica 5, vstopila 29. 1.
1996, vložila 1,050.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gra-
dišar Igor, razrešen 4. 11. 1998 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, in direktor
Orehar Vinko, Naklo, Grogova ul. 5, imeno-
van 4. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;

2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlakna-
tega cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 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;
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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1998.

Rg-212679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04055 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa IMP INTRA, podjetje za zastopa-
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nje, inženiring in trgovino, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Titova 48, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5339383
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 7.

Rg-212681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06224 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ITPP, Industrija termičnih apara-
tov, žičnih tkanin in plastike, d.d., sedež:
Opekarska 45, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/00443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnici Merhar Marija in Peterlin Tatjana,
razrešeni 21. 10. 1998, ter direktor Mate
Andrej, razrešen 30. 9. 1998; direktor Ko-
gej Miloš, Nova vas 18, imenovan 1. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06239 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa VELANA, tovarna zaves, d.d., se-
dež: Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00410/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033748
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 6024

Cestni tovorni promet.
Sprememba statuta z dne 29. 9. 1998.

Rg-212685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06461 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SI.MOBIL, telekomunikacijske
storitve, d.d., sedež: Šmartinska cesta
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 1196332
Osnovni kapital: 1.703,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 10. 9. 1998.

Rg-212686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05635 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDEX INTERNATIONAL, živil-
ska industrija, d.d., Ljubljana, sedež: Lin-
hartova 49a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14583/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5573114
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Mi-

žigoj Aleš, Ljubljana, Staretova ulica 21, raz-
rešen 6. 2. 1997 kot zastopnik in imenovan
za predsednika uprave; članica uprave Prah
Maja, Mengeš, Jemčeva cesta 43a, Trzin,
razrešena in ponovno imenovana 6. 2.
1997, Ferkolj Mižigoj Angela, Ljubljana, Vo-
gelna ulica 6, razrešena 6. 2. 1997 kot čla-
nica uprave in imenovana 2. 6. 1998 za

prokuristko, ter član uprave Jerala Zoran,
Ljubljana, Linhartova cesta 34, imenovan
28. 11. 1997.

Člana nadzornega sveta: Potokar Jana
in Slavec Boris, vstopila 23. 7. 1998.

Sprememba statuta z dne 24. 7. 1998.

Rg-212688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05644 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LIKO HOLDING, družba poob-
laščenka, d.d., sedež: Verd 100a, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/30522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1277707
Osnovni kapital: 400,127.000 SIT.

Rg-212693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05981 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO
PODJETJE LJUBLJANA, p.o., Ljubljana,
Ob  Zeleni  jami  2,  sedež:  Ob  Zeleni
jami 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanovitelje, osnovni kapi-
tal, spremembo tipa in datuma pooblastila,
zastopnike, spremembo dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143004
Firma: SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO

PODJETJE LJUBLJANA, d.d.
Skrajšana firma: SŽ – ŽGP Ljubljana,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 755,444.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
30,490.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 37,402.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vložil 15,245.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
23,320.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 45,992.000 SIT, in Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 12,
vložile 602,995.000 SIT – vstopili 24. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
dobnik Dimitrij, dipl.str.ing., Ljubljana, Rus-
janov trg 4, razrešen 27. 9. 1998 kot direk-
tor in imenovan 28. 9. 1998 za zastopnika,
ki kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zrimc Boris, Ko-
stiov Leon, Hočevar Franc, Hauptman Igor,
Čepon Marko in Božovič Božo, vstopili
24. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 1421
Pridobivanje gramoza in peska.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01529/01015-1998/TP z dne 20. 10.
1998.

Rg-212694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/05986 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa A-COSMOS, trgovina in proizvod-
nja, d.d., sedež: Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07976/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5400210
Člana nadzornega sveta: Gantar Vlado,

predsednik, in Janež Marjeta, izstopila
10. 9. 1998; Mankoč Nestor – predsednik
in Jaklič Rado-Jakob, vstopila 10. 9. 1998.

Rg-212695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06570 z dne 20. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ZIL INŽENIRING, d.d., Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01763/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep Srg 547/97
zaradi osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5227020
Osnovni kapital: 14,783.000 SIT.

Rg-212702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06049 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa IGMAT, inštitut za gradbene ma-
teriale, d.d., Slovenčeva 22, Ljubljana,
sedež: Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5498503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-

ver Alojz, Ljubljana, Viška cesta 18, razre-
šen 15. 10. 1998 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Rg-212703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00715 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMPAS INTERNATIONAL, turi-
stična in trgovinska delniška družba,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4, sedež: Pra-
žakova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5255171
Člana nadzornega sveta: Lukančič Moj-

ca in Švigelj Tomaž, izstopila 21. 1. 1998;
Penko Vesna in Zupančič Gregor, vstopila
21. 2. 1998.

Rg-212705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06381 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PM & A, d.o.o., Mednarodna trgo-
vina, Ljubljana, sedež: Njegoševa 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5491312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sekavčnik Aleksander, razrešen
20. 10. 1998; direktor Racman Sergej, Lu-
kovica pri Brezovici, Na pobočju 22, Brezo-
vica, imenovan 20. 10. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.
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Rg-212706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06380 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FLOWTEX GEOPROJEKT, pod-
jetje za geotehnična dela, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Letališka 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5931797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vukelič Željko, razrešen 1. 10. 1998;
direktor Osrečki Ivan, Ljubljana, Tesarska
16, imenovan 1. 10. 1998.

Rg-212712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05824 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5893658
Osnovni kapital: 1.261,046.000 SIT.

Rg-212716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06356 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa RADIUS, marketing, svetovanje
in finančni inženring, d.o.o., Domžale,
sedež: Roška ulica 3, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/11640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5475651
Ustanovitelja: Nikolić Ljubica, Mostar Ka-

lajdžića 5, vložila 150.000 SIT, in Dobnik
Sebastjan, Ljubljana, Brodarjev trg 7, vložil
675.000 SIT – vstopila 22. 11. 1994, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Nikolić Ljubica in direktorica Štraus
Dragica, razrešeni 3. 11. 1998; direktor
Dobnik Sebastjan, Ljubljana, Brodarjev trg
7, imenovan 3. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dn
3. 11. 1998.

Rg-212722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05668 z dne 30. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sod-
ni  register  tega  sodišča  pogojno  pove-
čanje  osnovnega  kapitala  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5132088
Skupščinski sklep: 1) Osnovni kapital

družbe DZS, d.d., se na podlagi sklepa
skupščine z dne 23. 9. 1998 poveča za
257,152.000 SIT na 1.686,520.000 SIT s
pogojem, da bosta skupščini DZS, d.d., in
Finmedia, d.d., potrdili pripojitev Finmedie,
d.d., k DZS, d.d. 2) Če bo izpolnjen pogoj
iz 1. točke tega sklepa, se izdajo delnice
DZS, d.d., z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Skupno se lahko izda največ

257.152 delnic s skupno nominalno vred-
nostjo 257,152.000 SIT.

Rg-212768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/15225 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Gradbeno in investicijsko pod-
jetje Energogradnje, d.d., sedež: Poljan-
ska c. 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in skrajša-
ne firme, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5592682
Firma: ENERGOGRADNJE, gradbeno

in investicijsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: ENERGOGRADNJE,

d.d.
Osnovni kapital: 70,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Vidmar Miran,

Falatov Peter in Spase Kolačkov, vstopili
14. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni
zračni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-212776
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/03543 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FLORIDA SPORT – FITNESS –
BEAUTY, d.o.o., zastopstva, trgovina in
inženiring, Rojska 18d, Domžale, sedež:
Rojska 18d, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/10624/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in naslova zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5458005
Osnovni kapital: 19,065.604,93 SIT
Ustanovitelja: Satler Samo, Domžale,

Rudniška ul. 5, Srednje Jarše, vstopil 2. 11.
1990, vložil 11,439.362,96 SIT, in Satler
Saša, Radomlje, Dermastijeva ulica 1, vsto-
pil 24. 11. 1995, vložil 7,626.241,97 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Satler Samo, imenovan 2. 11. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03616 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MITAK, export-import, trgovina,
posredovanje, zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tbilisijska 85, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28547/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5373123
Sedež: 1000 Ljubljana, Dražgoška

ulica 26.

Rg-212780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03618 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GREDIN, gradbeno in transport-
no podjetje, Markovec, d.o.o., sedež:
Markovec 31b, 2281 Markovec, pod
vložno št. 1/05859/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, poslovnega deleža in ak-
ta o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406161
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Mar-

kovec 31b
Osnovni kapital. 2,899.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Janez, Stari trg pri

Ložu, Markovec 31b, vstopil 2. 3. 1990,
vložil 2,899.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 0125
Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
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ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 6. 1998.

Rg-212781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03636 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TAMARA, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Grosuplje, Valvazorjev dvor
6, sedež: Valvazorjev dvor 6, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/12447/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5515084
Firma: TAMARA, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o., Grosuplje, Kozinova cesta 19
Sedež: 1290 Grosuplje, Kozinova ce-

sta 19.

Rg-212782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03744 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PLANETA, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 76,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16362/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5592267
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 74120

Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 85122 Specia-
listična ambulantna dejavnost.

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

Rg-212783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03746 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALER, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska cesta 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5491606
Ustanovitelj: Matjašič Ernest, izstopil 9. 6.

1998; Matjašič Aleš, Moravče, Češnjice pri
Moravčah 41, vstopil 9. 6. 1998, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-212784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03871 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEDILAB, radiološki diagnostič-
ni center, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna
100, sedež: Vodovodna 100, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23227/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, deležev in pogodbe o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5787955
Ustanovitelja: Anžlovar Anton, Levičar

Boris, Lipovec Anton in Jankovič Zoran, iz-
stopili 22. 6. 1998; MEDITRADE, d.o.o.,

Ljubljana, Vodovodna 100, vstopil 13. 11.
1997, vložil 1,032.000 SIT, in ELECTA,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, vstopila
22. 6. 1998, vložila 280.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1998.

Rg-212785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04701 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERMERKUR HANDELS AG,
Podružnica Ljubljana, Trdinova 9, sedež:
Trdinova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25905/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5879019
Firma: INTERMERKUR HANDELS AG,

Podružnica Ljubljana, Savska cesta 3a
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ce-

sta 3a.

Rg-212789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05406 z dne 26. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31268/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1327712
Firma: SDC – KOMUNIKACIJE, druž-

ba za telekomunikacije in založništvo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: SDC – KOMUNIKACI-
JE, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Novakova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: SDC INTERNATIONAL

LTD., Hamilton, Clarendon House, 2
Church Str., vložil 1,680.000 SIT, in Jure-
nec Marijan, Hoče, Prečna ulica 9, Spod-
nje Hoče, vložil 420.000 SIT – vstopila 2. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurenec Bojana, Dravograd, Bu-
kovska vas 3, imenovana 2. 9. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6420 Teleko-
munikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-212792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05732 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa OMNIA INŽINIRING, d.o.o., Pod-
jetje za storitve, sedež: Pot do šole 2a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29381/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in pogodbe
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1195859
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998:

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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1998.

Rg-212794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06028 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EURO DIRECT SERVIS – EDS,
podjetje za trgovino, posredovanje in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta
184, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5944732
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 9305

Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustnaovitvi z dne

19. 10. 1998.

Rg-212797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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98/06228 z dne 26. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31271/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kranju, spre-
membo sedeža, firme, skrajšane firme, usta-
noviteljev, deležev, zastopnikov, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5443741
Firma: POS ELEKTRONČEK, trgovina

in storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: POS ELEKTRONČEK,

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

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Grintovška 14
Osnovni kapital: 1,762.000 SIT
Ustanovitelji: Pogačar Ema, izstopila

19. 10. 1998; Kuhar Janez, Visoko 119/g,
vložil 898.620 SIT, Pečečnik Jožef, Kam-
nik, Poljska cesta 5, vložil 246.680 SIT,
Dolenc Egon, Dornberk, Prvačina 223a,
vložil 88.100 SIT, Grabovac Maja, Kamnik,
Levstikova 12a, vložila 88.100 SIT, Hubat
Gregor, Mengeš, Testenova 8, Loka pri
Mengšu, vložil 88.100 SIT, Levstek Tomaž,
Ljubljana, Clevelandska 29, vložil 88.100
SIT, Starovasnik Milan, Komenda, Gora
22a, vložil 88.100 SIT, Strgar Tomaž, Ko-
menda, Gora 24, vložil 88.100 SIT, in Zu-
pančič Darinka, Motnik 30, vložila 88.100
SIT – vstopili 19. 10. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pogačar Ema, razrešena 19. 10.
1998; direktor Kuhar Janez, imenovan
19. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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; 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; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
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; 7210 Svetovanje

o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/1805/00 s firmo RED, posredništvo,
Bled, d.o.o., Jermanka 14.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.

Rg-212798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06243 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa COPY SERVIS, Podjetje za ser-
vis, trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zagrebška ulica 26, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25889/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5859328
Firma: COPY SERVIS, družba za ser-

vis, trgovino in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: COPY SERVIS, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Oven Anton, razrešen 28. 10. 1998;
direktor Lutman Rastko, Ljubljana, Štefano-
va ulica 3, imenovan 28. 10. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 10. 1998.

Rg-212799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06254 z dne 25. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31264/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1337912
Firma: PEKARNA MUČAJ, MUQAJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Pete-

linkarjeva 4, Kisovec
Ustanovitelja: Muqaj Idriz in Muqaj Isa,

oba iz Prizrena, Has Ljubižda, vstopila
14. 10. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Muqaj Idriz, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Gnedič Edvard, Za-
gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 8/4, ime-
novana 14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
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čokolade in sladkornih izdelkov; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-212801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06351 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa HERVIS, šport in moda, d.o.o.,
sedež: Šmartinska 152g, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5966574
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:

36400 Proizvodnja športnih izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

9. 11. 1998.

Rg-212804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06402 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SPES, trgovina, storitve, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20292/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5687187
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 1596

Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-

gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 11. 1998.

Rg-212808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06888 z dne 17. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31362/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353462
Firma: TRINOM PST, družba za po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kettejeva 2
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kremžar Dejan, Vrhnika,

Bevke 175, vstopil 12. 11. 1998, vložil
3,00.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kremžar Dejan, imenovan 12. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 0121
Reja govedi; 0124 Reja perutnine; 15610
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgovi-

na z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
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nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-212871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/07026 z dne 10. 6. 1998 pri subjektu
vpisa FELINA, produkcija tržnih komunika-
cij, d.o.o., sedež: Ciril Metodov trg 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03738/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, naslova sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5874041
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva

ul. 21
Ustanovitelja: KLINE & KLINE, Podjetje

za marketing, d.o.o., Ljubljana, Ciril Meto-
dov trg 1, izstopil 30. 10. 1996; Bratuša
Peter, Maribor, Pasterkova ul. 16, in Kline
Mihael, Ljubljana, Pod vrbami 2, vstopila
30. 10. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-212872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03008 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa R.A.M. – ING, družba za inženiring,
d.o.o., sedež: Dunajska 47, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08177/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5412099
Sedež:  1000  Ljubljana,  Slovenče-

va 95.

Rg-212873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04587 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa HYPO-LEASING, podjetje za finan-
ciranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5834163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Teppey Gorazd, Ljubljana, Ribji trg 6,
imenovan 15. 7. 1998.

Rg-212879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05887 z dne 4. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328662
Firma: YANNI GSM, svetovanje, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: YANNI GSM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Hajdriho-

va 21a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Artič Janez, Ljubljana, Haj-

drihova 21a, vstopil 15. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Artič Janez, imenovan 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električni-

mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-212883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05933 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ORIFLAME, kozmetika, d.o.o., se-
dež: Celovška 172, 1111 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29854/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 1233025
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Šebečić Mohač Nina, razrešena
2. 7. 1998; Ozmec Petra, Maribor, Pa-
dežnikova 11, razrešena 2. 7. 1998 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, in
prokurist Nordstrom Johan, Vaxjo, Fast-
lagsvagen 8, imenovan 2. 7. 1998.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-212885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05898 z dne 9. 11. 1998 pri subjektu
vpisa LUXURIA, storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Sternenova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5355257
Ustanovitelja: Đurić Zdenko, izstopil

10. 9. 1998; Flegar Kristijan, Ljubljana, Jak-
čeva ulica 8, vstopila 19. 7. 1996, in Divjak
Marko, Ljubljana, Šišenska c. 19, vstopil
12. 3. 1998, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.
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Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Flegar Kristijanu, ki je bil razre-
šen 10. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1998.

Rg-212890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05885 z dne 17. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328646
Firma: INDIVIDA, svetovalna družba,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zgor-

nji log 80
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Tatjana, Vrhnika,

Mirke 10, in Čuček Mark, Ljubljana, Vikrče
4, vstopila 15. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kosec Tatjana in zastopnik Čuček
Mark, ki zastopa družbo kot pomočnik di-
rektorice, imenovana 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440

Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-212891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05871 z dne 17. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa BBV, podjetje za inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. V/33,
sedež: Rožna dolina c. V/33, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17576/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, zastopnika in ustanoviteljev, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temilepodatki:

Matična št.: 5593654
Firma: BBV, podjetje za inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: BBV, d.o.o.
Ustanovitelj: GRADING, d.o.o., Ljublja-

na, Rožna dolina c. V/33 in Perpar Janez,
izstopila 2. 10. 1997; Vidmar Iztok, Ljublja-
na, Rožna dolina c. V/33, vstopil 24. 3.
1992, vložil 5,010.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Perpar Janezu, ki je bil razrešen
14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 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, 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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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.; 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; 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; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 10. 1998.

Rg-212892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03877 z dne 18. 11. 1998 pri subjektu
vpisa FINIST, d.o.o., Finančni inženiring,
Ljubljana, Cankarjeva 3, sedež: Cankar-
jeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 3636/97 –
dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607922
Firma: FINIST, d.o.o., finančni inženi-

ring, Ljubljana

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-212895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02965 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ANNI, informatika in zastopanje,
d.o.o., Hubadova 10, Ljubljana, sedež:
Hubadova 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, kapitala in deležev, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5330319
Firma: ANNI, računalniška oprema,

d.o.o., Ljubljana, Podutiška 92
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška 92
Osnovni kapital: 44,048.231,13 SIT
Ustanovitelja: Matičič Andrej in Matičič

Niko, oba iz Ljubljane, Hubadova 10, vsto-
pila 28. 1. 1990, vložila po 22,024.115,56
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50401 Tr-

govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-212896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05883 z dne 20. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31251/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328611
Firma: EMBLEM ART, vezenje, izde-

lava programov in prodaja, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: EMBLEM ART, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vurnikova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DINES, d.o.o., Ljubljana,

Vurnikova 2, vstopil 12. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Deu Jasmina in zastopnik Deu Gre-
gor, oba iz Ljubljane, Mokrška ul. 51d, ime-
novana 12. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
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tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-212897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/05903 z dne 23. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa SINTINA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31095/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, de-
leža in zastopnika, dopolnitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1327968
Firma: CA – KA INVEST, finančni inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: CA – KA INVEST,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 6
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
16. 10. 1998; Sever Andrej, Postojna, Jen-
kova 18, vstopil 16. 10. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 16. 10. 1998;
direktor Sever Andrej, imenovan 16. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6010 Železniški pro-
met; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
16. 10. 1998.

Rg-212898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05877 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-

tu vpisa TINING, proizvodnja, trgovina,
storitve, posredovanje, zastopstva in in-
ženiring, d.o.o., sedež: Pod gozdom 20,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/23543/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dele-
žev, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temilepo-
datki:

Matična št.: 5791464
Firma: TINING, popravilo žaluzij, či-

ščenje in vzdrževanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Orehek Martina, Domža-

le, Ljubljanska 121, vložila 1,260.000 SIT,
in Mušič Marjan, Trzin, Pod gozdom 17,
vložil 840.000 SIT – vstopila 13. 5. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1998.

Rg-212899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05716 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROKEM, d.o.o., proizvodnja, tr-
govina in zastopstva, Muljava, sedež: Mu-
ljava 55, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/30117/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5558336
Firma: PROKEM, d.o.o., proizvodnja,

trgovina in zastopstva, Ljubljana
Skrajšana firma: PROKEM, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 7
Osnovni kapital. 2,168.000 SIT
Ustanovitelja: Judež Darko, Ljubljana,

Boletova ulica 47, vložil 1,344.160 SIT, in
Franjga Franc, Trebnje, Ulica Cankarjeve
brigade 37, vložil 823.840 SIT – vstopila
22. 12. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1998.

Rg-212901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05930 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ELCOND INGENIRING, ingeni-
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ring, d.o.o., sedež: Rakovnik 5, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/30541/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deleža, za-
stopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1278673
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ušeničnik Rok, Medvode,

Rakovnik 5, vstopil 16. 3. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ušeničnik Rok, razrešen 16. 10.
1998; direktor Ušeničnik Anton, Medvode,
Rakovnik 5, imenovan 16. 10.1 998.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 10. 1998.

Rg-212904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06674 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DOM-KAFFE, d.o.o., Podjetje za
praženje kave, trgovino z mešanim bla-
gom na drobno in debelo, gostinstvo in
turizem, izvoz in uvoz, Domžale, Ljub-
ljanska 112, sedež: Ljubljanska 112,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/08661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in deležev, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5416264
Firma: DOM-KAFFE, trgovina, storitve

in gostinstvo, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: DOM-KAFFE, d.o.o.,

Domžale
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Unger Anton, Domžale,

Železniška 2, in Kovač Stane, Domžale,
Ljubljanska 112, vstopila 25. 9. 1990, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 1586
Predelava čaja in kave; 4521 Splošna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 11. 1998.

Rg-212905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04319 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa VEGASTAR, trgovina in storitve,
d.o.o., Trzin, sedež: Blatnica 14, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/29720/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5739608
Ustanoviteljica: Bertoncelj Bojana, izsto-

pila 2. 3. 1998; Ogorevc Estera, Krško,
Papirniška 28, vstopila 7. 7. 1997, vložila
3,154.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 3. 1998.

Rg-212906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04495 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TISKARNA KOČEVSKI TISK –
d.d., Kočevje, sedež: Ljubljanska c. 18a,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/00585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 3585/98 –
spremembo tipa zastopnika in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bar-

tolme Franc, Kočevje, Kočevska c. 85a,
razrešen 24. 7. 1998 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Tomaž,
Škulj Vladimir, Tomše Rajko, Corl Dušan,
Orlovič Dušanka in Brinc Marjan, izstopili
19. 6. 1998; Kirn-Kovač Anita in Smole To-
maž, vstopila 19. 6. 1998, ter Trdan Irena,
vstopila 21. 7. 1998.

Rg-212908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01853 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa OŠ NOVE FUŽINE, Preglov trg 8,
Ljubljana, sedež: Preglov trg 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01983/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5280052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Senih Marija Jana, razrešena
15. 3. 1998; ravnateljica Korošec Hodžič
Damjana, Domžale, Ljubljanska 88, imeno-
vana 15. 3. 1998.

Rg-212909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

98/01863 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa AERO-POLYPLAST, predelava
plastičnih mas, d.o.o., Ljubljana, Kopr-
ska 78, sedež: Koprska 78, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00250/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5014859
Ustanovitelj: Balantič Danja, izstopila

12. 3. 1998; AEROPOLYLAST, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 78, vstopil 12. 3. 1998,
vložil 172.361 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-212910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02089 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KD NET, premoženjsko svetovanje,
d.o.o., sedež: Stegne 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5926521
Ustanoviteljica: KMEČKA DRUŽBA, d.d.

Ljubljana, izstopila 23. 12. 1997; SLOVENI-
CA, Zavarovalniša hiša, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška cesta 206, vstopila 14. 1. 1998, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-212912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04440 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MERCATA 1, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Že-
lezna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5911516
Člani nadzornega sveta: Gabrovšek Ed-

vard, izstopil 22. 12. 1997; Jamšek Franc
in Hieng Romana, izstopila 1. 7. 1998 in
ponovno vstopila 16. 7. 1998, ter Vujinovič
Milan, vstopil 16. 7. 1998.

Rg-212913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05189 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ENERGOGRADNJE, gradbeno in
investicijsko podjetje, d.d., sedež: Po-
ljanska c. 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17413/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5592682
Člani nadzornega sveta: Vidmar Miran,

Spase Kolačkov in Falatov Peter, izstopili
9. 12. 1995; Geržina Aleksander, Borisov
Vladimir in Hardergger Peter, Cristoph, vsto-
pili 9. 12. 1995.

Rg-212914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05190 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE, d.d.,
sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5046432
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Falež Bojan, razrešen 31. 8. 1998;
član uprave Meh Borut, Velenje, Kersniko-
va 31, imenovan 1. 9. 1998, zastopa druž-
bo kot namestnik predsednika uprave.

Rg-212915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05249 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa K S L, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo in trženje izdelkov iz nerja-
večih kovin, sedež: Rudnik III/2, 1211
Ljubljana-Rudnik, pod vložno št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastavno pravico s temile podatki:

Matična št.: 5071640
Na podlagi posojilne pogodbe SV

683/98 z dne 15. 9. 1998 se vpiše zastav-
na pravica na deležu Borisa Vehovca v druž-
bi KSL za zavarovanje denarne terjatve, na-
vedene v pogodbi.

Rg-212916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05482 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa AS DOMŽALE – ALU, proizvod-
nja in popravilo tovornih nadgradenj,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 1,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/20685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5704049
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložil 6,490.000 SIT,
Andrejka Bojan, Lukovica, Prevoje pri Šen-
tvidu 116, vložil 270.000 SIT, Avbelj
Franc, Moravče, Vinje pri Moravčah 9, vlo-
žil 370.000 SIT, Bizjak Vinko, Domžale,
Detelova ul. 3, vložil 340.000 SIT, Bošnak
Milan, Komenda, Zajčeva c. 19, vložil
510.000 SIT, Burja Jurij, Moravče, Selo
pri Moravčah 8, vložil 280.000 SIT, Cele-
stina Janez, Lukovica, Žirovše 8, vložil
370.000 SIT, Civrič Zoran, Domžale, Fin-
žarjeva 5, vložil 660.000 SIT, Černivec
Štefan, Radomlje, Gostičeva 20, Nožice,
vložil 400.000 SIT, Erjavec Kristina-Ruša,
Ljubljana-Črnuče, Štajerska c. 18, vložila
280.000 SIT, Jeras Janez, Cerklje na Go-
renjskem, Stara cesta 27, vložil 570.000
SIT, Keršič Peter, Trojane, V Zideh 13,
vložil 350.000 SIT, Korošec Franc, Dom-
žale, Finžgarjeva ul. 13, Vir, vložil 420.000
SIT, Korošec Karol, Domžale, Češminova
ul. 20, vložil 3,330.000 SIT, Kralj Janez,
Domžale, Preloška c. 8, Prelog, vložil
750.000 SIT, Lavrič Peter, Kamnik, Frana
Albrehta 6a, vložil 260.000 SIT, Lunar Vin-
cenc, Mengeš, Slovenska 88, vložil
670.000 SIT, Matić Nikola, Kamnik, Stele-
tova c. 25, vložil 740.000 SIT, Osolnik
Marija, Radomlje, Gregorčičeva 4, vložila
900.000 SIT, Pečnik Jurij, Domžale, Brez-
nikova c. 24, Prelog, vložil 1,440.000 SIT,
Peterc Marjan, Moravče, Dole pri Krašcah
27, vložil 710.000 SIT, Podboršek Jakob,
Mengeš, Mengeška c. 65, vložil 550.000
SIT, Pogačar Janez, Lukovica, Trnovče 8,
vložil 510.000 SIT, Popovič Majda, Dom-
žale, Pot za Bistrico 11, vložila 640.000
SIT, Povše Srečko, Domžale, Koržna c.
5a, vložil 300.000 SIT, Rihtar Stanislav,

Domžale, Aškerčeva ul. 11, vložil 430.000
SIT, Slapar Janez, Moravče, Gorica 3, vlo-
žil 400.000 SIT, Smrkolj Rado, Trojane,
Hrastnik pri Trojanah 8, vložil 310.000 SIT,
Šegatin Anton, Mengeš, Rakefova 13, Tr-
zin, vložil 560.000 SIT, Urankar Jože, Mo-
ravče, Limbarska gora 9, vložil 260.000
SIT, Vehovec Uroš, Lukovica 7, vložil
190.000 SIT, Vesel Zoran, Lukovica,
Spodnje Koseze 11, vložil 200.000 SIT,
Vidmar Srečko, Domžale, Gorjuša 3, Dob,
vložil 340.000 SIT, Završnik Zdenka, Ko-
menda, Moste 31, vložila 440.000 SIT, in
Žagi Alojzij, Ljubljana, Medvedova c. 9, vlo-
žil 390.000 SIT, ki so vstopili 15. 12.
1995, ter Zajc Friderika, Preserje, Bi-
striška 14, vložila 380.000 SIT, ki je vsto-
pila 23. 6. 1996 – odgovornost: ne odgo-
varjajo; Pak Anton, izstopil 15. 9. 1998, in
Zajc Franc, izstopil 23. 6. 1996.

Rg-212917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05654 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SŽ – CENTRALNE DELAVNICE
LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Zaloška c.
217, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5865824
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ovsenik Avgust, razrešen 30. 9.
1998; direktor Kraševec Vojko, Ljubljana,
Cesta 24. junija 80, imenovan 1. 10. 1998.

Člana nadzornega sveta: Hauptman Igor
in Hočevar Franc, predsednik, izstopila
12. 9. 1998 in ponovno vstopila 13. 9.
1998.

Rg-212918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05829 z dne 7. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31316/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zadrugo s temile podatki:

Matična št.: 1328557
Firma: OBRTNA GRADBENA ZADRU-

GA ŠTEMAK LJUBLJANA, z.b.o.
Skrajšana firma: ŠTEMAK LJUBLJANA,

z.b.o.
Pravnoorg. oblika: b.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 7
Ustanovitelji: Okroglič Štefan, Ljubljana,

Rusjanov trg 8, Opažerstvo in tesarstvo Kr-
stevski Aleksander, s.p., Ljubljana, Alešev-
čeva 22, in Splošna gradbena dela Kostoj-
činoski Gligor, s.p., Ljubljana, Podmilšča-
kova 51, vstopili 1. 8. 1996, vložili po
5.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Okroglič Štefan, imenovan 14. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-

delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3621 Ko-
vanje kovancev in medalj; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
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tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-212919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05956 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZIL INŽENIRING, d.d., Ljubljana,
sedež: Kersnikova 10, 1000 Ljubljana,

pod vložno št. 1/01763/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5227020
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 8.
1998.

Rg-212920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05987 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa IB – EKON, družba za svetovanje
in ekonomske analize, d.o.o., sedež: Du-
najska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5521831
Ustanovitelji: PID PULSAR, d.d., Ljublja-

na, Dalmatinova 2, izstopil 20. 10. 1998, in
Industrijski biro, Ljubljana, Titova 118, izsto-
pil 8 .5. 1997; Zupanič in ostali, d.n.o., Ljub-
ljana, Ljubljana Dravlje, Ulica bratov Učakar
62, vstopil 21. 11. 1996, vložil 37,240.250
SIT, Borštnar Jože, Trzin, Kidričeva 75, vsto-
pil 25. 10. 1996, vložil 18,503.250 SIT,
JOBO, d.o.o., Trzin, Kidričeva 75, vstopil
21. 11. 1996, vložil 21, 250.250 SIT, in
Zupanič Zvonko, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 62, vstopil 18. 9. 1991, vložil 3,006.250
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-212922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06033 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SARA TRADE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
XXXVIII/16b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28366/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5919070
Firma: SIS, d.o.o., informacijske teh-

nologije
Skrajšana firma: SIS, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Ulica Rašiške če-

te 17

Ustanovitelja: Vidovič Savka in Milovano-
vič Radenko, izstopila 15. 10. 1998; Verč
Gregor, Trzin, Ulica bratov Kotar 4, in Stje-
panović Savo, Trzin, Ulica Rašiške čete 17,
vstopila 15. 10. 1998, vložila po
972.334,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Milovanovič Radenko, razrešen
15. 10. 1998; direktorja Verč Gregor in
Stjepanović Savo, imenovana 15. 10.
1998.

Rg-212924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06238 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTARA, borzno posredniška hi-
ša, d.d., Ljubljana, sedež: Železna cesta
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5648238
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lavrič Robert, razrešen 31. 10.
1998; zastopnica Mizgur Ingrid, Ljubljana,
Tbilisijska 136, imenovana 31. 10. 1998,
kot začasna direktorica zastopa in predstav-
lja družbo brez omejitev.

Rg-212927
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06289 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa HISGRAD PAJAZITI & CO, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., se-
dež: Brilejeva ulica 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5888328
Firma: ENOMONT – BEĆIRSPAHIĆ &

CO., proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: ENOMONT – BEĆIR-
SPAHIĆ & CO., d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva
cesta 75

Ustanovitelji: Pajaziti Isa in Ban Josipa,
izstopila 22. 10. 1998; Bećirspahić Enver,
Ljubljana, Trubarjeva cesta 75, vložil
119.750 SIT, in Bećirspahić Ermin, Ljublja-
na, Gašperšičeva ulica 6, vložil 1.000 SIT –
vstopila 22. 10. 1998, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pajaziti Isa, razrešen 22. 10. 1998;
direktorja Bećirspahić Enver in Bećirspahić
Ermin, imenovana 22. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998:
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
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tva, d.n.; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.

Rg-212928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06366 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa IPH CENTER, družba za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 20, sedež:
Dunajska 20, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5672821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trošt Silvester, razrešen 4. 11.
1998; direktor Košir Janez, Trebnje, Gore-
nja Nemška vas 12, imenovan 5. 11. 1998.

Rg-212930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06480 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/39 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661040
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Sevnica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Sevnica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8290 Sevnica, Kvedrova uli-

ca 25
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 26. 5. 1998; odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Felicijan Albert, Boštanj, Šmarčna 4,
imenovan 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06481 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/40 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661041
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Ljublja-
na okolica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ljubljana okolica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg MDB 14
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 18. 8. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdešar Matko, Horjul 51, imenovan
18. 8.1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06482 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/41 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 12233661042
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Radov-
ljica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Radovljica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

cesta 27
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 16. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kržišnik Tatjana, Podnart, Poljšica
pri Podnartu 9, imenovana 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06483 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/42 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661015
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Izola

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Izola

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Oktobrske revolu-

cije 1
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 18. 6. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
direktorica Radojevič Zvonka, Izola, Okto-
brske revolucije 18, imenovana 18. 6.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06484 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/43 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661043
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Šentjur
pri Celju

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Šentjur pri Celju

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Mest-

ni trg 2
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 18. 8. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koleša Anita, Šentjur, Pod vrbco
21, imenovana 18. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
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drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06485 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/44 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661044
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Nova
Gorica

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bevkov

trg 2
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 18. 8. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simoniti Boleslav, Nova Gorica, Kid-
ričeva 31a, imenovan 18. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06486 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/45 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661045
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVE-

NIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Aj-
dovščina

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5270 Ajdovščina, IV. preko-

morske 1
Ustanovitelj: Sklad Repulbike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 26. 5. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koloini Klavdij, Ajdovščina, Vipavski
križ 59, imenovan 26. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-

mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06487 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30010/46 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1233661046
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Novo
mesto

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 5
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 20. 10. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vovk Stanislava, Novo mesto, Za-
grebška cesta 27, imenovana 20. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-212939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06653 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA,
Družba za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije d.d., Ljubljana, sedež:
Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5665493000
Osnovni kapital: 9.323,540.000 SIT.

Rg-212940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/06960 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MILAVEC, Mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojko-
va 52, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/07631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5391920
Osnovni kapital: 110,271.141 SIT
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 9. 12. 1997.

Rg-212948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06506 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa Slovenska izvozna družba, Družba
za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije, d.d., Ljubljana, sedež: Josipi-
ne Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19966/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5665493000
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Muršec Zlatko, razrešen 9. 11.
1998; Kramar Marjan, razrešen 10. 11.
1998 kot član uprave in imenovan za pred-
sednika uprave.

Rg-212955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01627 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa KRUHAR, proizvodnja kruha, pe-
civa in slaščic, d.o.o., sedež: Draveljska
c. 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5286654
Ustanovitelji: Daut Šalja, Ljubljana, Dra-

veljska ul. 29, in Kirn Stanislava, Ljubljana,
Kunaverjeva 8, ki sta vstopila 22. 5. 1998
in vložila enotni poslovni delež 6,120.503
SIT, Burim Nikani, Ljubljana, Draveljska ul.
29, ki je vstopil 3. 6. 1992 in vložil
1,862.762 SIT, ter Kruhar, Proizvodnja kru-
ha, peciva in slaščic d.o.o., Ljubljana, Dra-
veljska cesta 29, ki je vstopil 19. 12. 1997
in vložil 2,661.089 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo; ŽITO MLINI, d.o.o., in ŽITO
PEKARSTVO IN TESTENINARSTVO,
d.o.o., oba iz Ljubljane, Šmartinska 154,
izstopila 19. 12. 1997.

Rg-212957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01906 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TELETRAC, računalniški sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14, se-
dež: Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5291402
Ustanovitelj: Erzin Gabrijel, Ljubljana,

Grošljeva 1, vstopil 15. 8. 1989, vložil
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
BOMIR, d.o.o., inženiring, gostinstvo in tr-
govina, Ljubljana, Jožeta Jame 16, izstopil
3. 3. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1998.

Rg-212960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03693 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa REPRO – MS, družba za trgova-
nje s programsko opremo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev, osnovnega kapitala in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5899001
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Štrbenk Peter, Ljubljana,

Malči Beličeve 69, vložil 600.000 SIT, Ba-
juk Janez, Novo mesto, Irča vas 36, vložil
600.000 SIT, Kopriva Zdenko, Škofljica,
Zalog pri Škofljici 18, vložil 600.000 SIT,
Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16,
vložil 600.000 SIT, Hrovat Miran, Ljublja-
na, Šmartinska 109, vložil 1,300.000 SIT,
Mihelič Marko, Ljubljana, Cesta v Šmartno

2, vložil 900.000 SIT, Bulič Bojan, Ljublja-
na-Polje, Klemenova ulica 130, vložil
900.000 SIT, Grimšič Franci, Ig, Iška vas
86, vložil 300.000 SIT, Kuster Dušan, Viš-
nja Gora, Zgornja Draga 2, vložil 400.000
SIT, Čelofiga Damjan, Mengeš, Pot na Do-
beno 5, vložil 200.000 SIT, Žabnikar Bo-
jan, Domžale, Ravnikarjeva ulica 1, vložil
100.000 SIT, Vrhovnik Gregor, Ljubljana,
Ogrinčeva ulica 11, vložil 100.000 SIT,
Seliškar Alenka, Ljubljana, Žigoknova ulica
27, vložila 200.000 SIT, Jelovšek Janez,
Ljubljana, Mauerjeva ulica 6, vložil
200.000 SIT, Jereb Matjaž, Vrhnika, Idrij-
ska cesta 2, vložil 100.000 SIT, Grun-
tar-Činč Mojca, Ljubljana, Podmilščakova
37a, vložila 100.000 SIT, Bastar Darinka,
Ljubljana, Kranerjeva ulica 1, vložila
100.000 SIT, Cvikl Urša, Ljubljana, Pru-
šnikova ulica 29, vložila 100.000 SIT, Žu-
žek Anton, Ljubljana, Endliherjeva ulica 16,
vložil 200.000 SIT, in Laznik Miran, Ljub-
ljana, Švarova ulica 11, vložil 100.000 SIT,
ki so vstopili 15. 2. 1995, VERSUS, trgo-
vina, posredovanje, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dergomaška 41, vložil
1,400.000 SIT, ki je vstopil 26. 9. 1996,
ter Habjan Marija, Ljubljana, Preglov trg 2,
vložila 100.000 SIT, Gspan Boštjan, Ljub-
ljana, Ul. bratov Učakar 116, vložil
200.000 SIT, Rojec Ivo, Dol pri Ljubljani,
Pšata 95, vložil 200.000 SIT, Kukrika Slav-
ko, Ljubljana, Štirnova 14, vložil 100.000
SIT, Skoliber Andreja, Ormož, Ljutomer-
ska 34, vložila 100.000 SIT, Mihelič Pri-
mož, Ljubljana, C. v Šmartno 2, vložil
100.000 SIT, in Robič Primož, Ljubljana,
Martina Krpana 47, vložil 100.000 SIT, ki
so vstopili 24. 12. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1998.

Rg-212961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03944 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Kmetijska zadruga Dobrunje, se-
dež: C. II. grupe odredov 43, 1261 Ljub-
ljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/25838/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860245
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Gregorc Ivan, Ljubljana
Polje, Sneberska cesta 144a, imenovan
13. 4. 1998; zastopnica Avsec Marjeta, ter
člani uprave Gregorc Janez, Janež Jože,
Godec Miha, Lampič Janez, Levičnik Mi-
hael, Žust Anton in Hribar Srečko, razrešen
13. 4. 1998.

Člani nadzornega sveta: Svetek Franc in
Jug Marjan, izstopila in ponovno vstopila
13. 4. 1998, ter Jerman Marija, vstopila
13. 4. 1998.

Rg-212962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03989 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SATURNUS EMBALAŽA, pro-
izvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14235/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5035830
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 6024

Cestni tovorni promet.

Rg-212963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04088 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADRIA KOMBI, nacionalna druž-
ba za kombinirani promet d.o.o. & drugi
k.d., Ljubljana, sedež: Tivolska 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev komanditistov s temile podatki:

Matična št.: 5486378
Ustanovitelji: ALPETOUR, Podjetje za

mednarodni in domači transport, p.o., Škof-
ja Loka, Titov trg 4b, TRANSPORT Krško,
p.o., Krško, Cesta krških žrtev 133, IN-
TEREUROPA, d.d., Koper, Vojkovo nabrež-
je 32, Servistransport, d.d., Zagreb, Vodo-
vodna 20a, HANGARTNER G.M.B.H.
VILLACH, Villach, Gummern 5, HRB 446,
Avto-Kočevje, d.o.o., Kočevje, Kidričeva
6a, Avtoprevoz, d.d., Tolmin, Podljubinj 89f,
ki so vstopili 8. 10. 1990, ter Viator Ko-
trans, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 244, ki
je vstopil 28. 1. 1991, vložili po
4,406.571,21 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-212965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04299 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SODEXHO, Prehrana in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5571472
Ustanovitelj: Horvat Tone, izstopil 10. 7.

1998; SODEXHO S.A., On Yvelines, Fran-
cija, 3 Avenue Newton, Saint Quentin, vsto-
pil 30. 3. 1995, vložil 98,090.693 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Zaviršek Marjanu, ki je bil razre-
šen 1. 7. 1998.

Rg-212967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04330 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa R.E. INVEST, promet z nepremič-
ninami in investicije, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1233629
Osnovni kapital: 184,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 7. 7. 1998.

Rg-212968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04369 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTARA TP, družba za terminsko
poslovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Že-
lezna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27583/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5935814
Ustanovitelji: INTARA, d.d., Ljubljana, La-

vrič Robert, Žmavc Franc, Mizgur Ingrid,
Mencin Marko, Biček Robert, Dular Nataša,
Jakobčič Darija in Vezjak Helena, izstopili
16. 7. 1998; SALI FIN, d.o.o., Ljubljana, Že-
lezna cesta 18, vložila 3,325.000 SIT, Vuko-
vič Kačar Aleksandra, Ljubljana, Rašiška 1,
vložila 50.000 SIT, Batič Julijana, Šempas,
Vitovlje 44, vložila 100.000 SIT, Vinkovič
Bojana, Maribor, Koroška c. 79, vložila
50.000 SIT, in Mlinar Boštjan, Ljubljana, Jak-
čeva 5, vložil 25.000 SIT – vstopili 16. 7.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrič Robert, razrešen 14. 7. 1998;
direktorica Ogrin Olga, Brezovica pri Ljub-
ljani, Loška c. 16, imenovana 16. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1998.

Rg-212970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04442 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LITI, podjetje za zaposlovanje in
usposabljanje invalidov, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva 1, 1270 Litija, pod vložno št.
1/25617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
pri edinem družbeniku, osnovnega kapitala,
datuma zastopnika, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5858658
Osnovni kapital: 3,374.759,48 SIT
Ustanoviteljica: Predilnica Litija v Litiji,

p.o., Litija, Kidričeva 1, vstopila 16. 6.
1994, vložila 3,374.759,48 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektorica Tesla Marija, Hrastnik, Novi log
19e, razrešena in ponovno imenovana
15. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7230
Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 85325 Dejavnost invalidskih pod-
jetij.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1998:
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

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

Rg-212972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04667 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Tehnološki park Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Jamova 39, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26780/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5911508
Ustanoviteljica: Tehnološki razvojni

sklad, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15, iz-
stopil 15. 7. 1997; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
15. 7. 1997, vložila 120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-212973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04806 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PM & A, PORTFOLIO MANAGE-
MENT & ANALYSIS, borzno posredniška
družba, d.o.o., sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovne-
ga kapitala, zastopnika in statuta, člane nad-
zornega sveta ter preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5715423
Firma: PM & A BPD, Borznoposred-

niška družba, d.d.
Skrajšana firma: PM & A BPD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gantar Matjaž, izstopil

20. 11. 1998; Butina Tomaž, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 58, vstopil 19. 3. 1993, vložil
3,250.000 SIT, Sekavčnik Aleksander,
Ljubljana, Celovška 106, vstopil 9. 9. 1993,
vložil 3,250.000 SIT, TERRA INCOGNITA,
d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 23, vstopila
6. 8. 1998, vložila 30,084.000 SIT, ES
COMMERCE, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa
23, vstopil 6. 8. 1998, vložil 30,083.000
SIT, Racman Sergej, Brezovica, Na poboč-
ju 22, vstopil 9. 9. 1994, vložil 3,250.000
SIT, in AVRA, d.o.o., Ljubljana, Njegoševa
23, vstopila 6. 8. 1998, vložila 30,083.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sekavčnik Aleksander, razrešen
19. 10. 1998; direktor Racman Sergej, raz-
rešen in ponovno imenovan 19. 10. 1998.

Člani nadzornega sveta: Hartman dr. Ra-
sto, predsednik, Sekavčnik Aleksander in
Kern Beti, vstopili 19. 10. 1998.

Sprememba statuta z dne 6. 8. 1998.

Rg-212975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05122 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŽITO MLINI, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5081661
Osnovni kapital: 1.007,726.000 SIT
Ustanovitelja: ŽITO, Prehrambena indu-

strija, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, vsto-
pilo 26. 12. 1989, vložilo 925,082.000
SIT, in Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstopila 3. 7.
1998, vložila 82,644.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Družbeno podjetje Mli-
ni, p.o., Ljubljana, Šmartinska 154, izstopi-
lo 3. 7. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo

št. LP 01504/01196-1998/SD z dne
2. 9. 1998.

Rg-212976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05457 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MOBITEL, telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, dejavnosti, članov nad-
zornega sveta in statuta ter sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5524598
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 23
Osnovni kapital: 2.370,496.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Piskernik Jakob

in Oset Alojz, izstopila 31. 8. 1998, Zdol-
šek Simon, izstopil 20. 11. 1995; Tevž Pe-
ter, izstopil in ponovno vstopil 31. 8. 1998,
Zupančič Mirko in Metelko Ana, izstopila in
ponovno vstopila 13. 5. 1998, Kramberger
Miran, Špenko Adolf in Zupan Adolf, vstopili
31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63120 Skladiščenje; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Sprememba statuta z dne 31. 8. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 31. 8.

1998, da se osnovni kapital, ki znaša
262,138.000 SIT, poveča za
2,108,358.000 SIT, tako da odslej znaša
2.370,496.000 SIT.

Rg-212978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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98/05588 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa Športna loterija in igre na srečo,
d.d., sedež: Cigaletova 15/1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27332/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5926670
Člana nadzornega sveta: Vesenjak Peter

in Valant Stanislav, izstopila 27. 8. 1998;
Zajc Tomaž in Kalan Jaro, vstopila 27. 8.
1998.

Rg-212979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05592 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ICEC VIDEM KRŠKO, svetovanje,
inženiring in trgovina, d.d., sedež: Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5971101
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Habrnal Milošu, ki je bil razre-
šen 4. 8. 1998.

Člani nadzornega sveta: Dostal Jaroslav
– predsednik, Sulma Robert, Brajkovič Mi-
ljenko, Radonič Ina, Zajec Fedor in
Hybaškova Jana, izstopili 20. 8. 1998; Se-
nica Miro, izstopil in ponovno vstopil 20. 8.
1998; Horak ing. Josef – predsednik,
Tydlačka ing. Jiri, Ohlidal ing. Vladimir, Ša-
far judr. Pavel, Dostal ing. David in Jurman
Marjan, vstopili 20. 8. 1998.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-212983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05920 z dne 1. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31288/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zadrugo s temile podatki:

Matična št.: 1338676
Firma: OBRTNA ZADRUGA SIM – VEL

LJUBLJANA, z.b.o.
Skrajšana firma: SIM – VEL LJUBLJA-

NA, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Ustanovitelji: Velkoski Simon, s.p., Grad-

benštvo, Novo mesto, Trdinova 46, vložil
250.000 SIT, Gradbeništvo Velkoska Vikto-
rija, s.p., Postojna, Volaričeva 5, vložila
125.000 SIT, in Velkoski Kristijan, Ljublja-
na, Mucherjeva 8, vložil 125.000 SIT – vsto-
pili 14. 10. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Velkoski Simon, Ljubljana, Mucherje-
va 8, in prokurist Marinkovič Vučeta, Šen-
čur, Velesovska cesta 5, imenovana 14. 10.
1998.

Člani nadzornega sveta: Ugrinoski Vla-
de, Nikolov Djordje in Budinoski Blaže, vsto-
pili 14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje

in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2462 Proizvodnja sredstev za leplje-
nje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2652 Proizvodnja
apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 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
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi 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 Tr-
govina 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
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terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-212988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06210 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FOTONA, proizvodnja optoelek-
tronskih naprav, d.d., sedež: Stegne 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5045223
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Frelih Tomaž, razrešen
31. 10. 1998; predsednik uprave Juvan
Matija, Kranj, Strmov 21, imenovan 1. 11.
1998.

Rg-212989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06211 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRIMIS, biro za urbanizem, pro-
jektiranje in inženiring, Vrhnika, d.d., se-
dež: Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/01599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5166802
Sprememba statuta z dne 28. 10. 1998.

Rg-212990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06217 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVTONABAVA, trgovina, zasto-
panje in storitve, d.d., sedež: Zvezna 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5003687
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Okorn Anton, razrešen 1. 11. 1998;
direktor Šetina Franc, Medvode, Zbilje 97,
imenovan 1. 11. 1998.

Rg-212991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06222 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa GORIČANE, tovarna papirja Med-
vode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božič Andrej, razrešen 1. 10. 1998;
direktor Stegu Andraž, Škofja Loka, Sv. Duh
205, imenovan 1. 10. 1998.

Rg-212992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06225 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa METALKA TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02356/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-

novnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111153
Firma: METALKA TRGOVINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 592,924.000 SIT
Ustanovitelji: METALKA TRGOVINA,

p.o., preoblikovana v d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 2, izstopila 27. 11. 1998; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 15, vložil 59,292.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 59,292.000 SIT, Slovenska
razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložila 226,308.000 SIT, upravičenci
interne razdelitve, vložili 118,553.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
129,479.000 SIT – vstopili 27. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Okorn Franc, Medvode, Kalanova ulica 1,
razrešen 9. 9. 1998 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave, ter člani uprave
Blagaić Ivica, Ljubljana-Šentvid, Tometova
6, Ferme Jože, Ljubljana-Črnuče, Ceneta
Štuparja 140, Mihelin Samo, Vrhnika, Vrt-
narija 12a, in Jeraj Dušan, Vrhnika, Bevke
169, imenovani 9. 9. 1998.

Člana nadzornega sveta: Krizmanič Vin-
ko – predsednik in Marinc Andrej, vstopila
31. 8. 1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01526/01224 – 1998/SD z dne 28. 10.
1998.

Rg-212993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06290 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DIJAŠKI DOM VIČ, sedež: Gerbi-
čeva 51a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5050278000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jeram Bojan, razrešen 17. 9. 1998;
ravnateljica Maher Branka, Ljubljana, Pot
na Fužine 11, imenovana 17. 9. 1998.

Rg-212994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06299 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MCDONALD’S SLOVENIJA, go-
stinske storitve, d.o.o., sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5775256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Sgustav Alexander, razrešen 29. 10.
1998; prokurist Turk Dejan, Ljubljana, Lin-
hartova 3, imenovan 29. 10. 1998.

Rg-212995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06300 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGIM, trgovina, d.o.o., sedež:

Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09032/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5425786
Sedež: 1211 Ljubljana Šmartno,

Zgornje Gameljne 20
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorja Meglič Igor, Radomlje, Pelechova
c. 63a, imenovan 28. 10. 1993, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Šušerski Vladko,
Ljubljana, Belokranjska ul. 9, imenovan
23. 10. 1998.

Rg-212998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06315 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PROMETNI INSTITUT LJUBLJA-
NA, d.o.o. za področje raziskovalne in
informativne dejavnosti ter izdelavo pre-
dinvesticijskih in investicijskih progra-
mov, Ljubljana, Kolodvorska 11, sedež:
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16451/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5674522
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Verlič Peter, razrešen 15. 10. 1998;
direktor Žerak Ljubo, Maribor, Kletarska ul.
10, imenovan 15. 10. 1998.

Rg-213000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06319 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa INLES – IP, d.o.o., Prigorica 98,
1331 Dolenja vas, sedež: Prigorica 98,
1331 Prigorica, pod vložno št.
1/30205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1253867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vajdič Dragutin, razrešen 23. 10.
1998; direktorica Lesar Nevenka, Ribnica,
Gorenjska cesta 59, imenovana 24. 10.
1998.

Rg-213001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06347 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa M.A.G. PATAČKO & CO., podjetje
za inženiring in storitve, d.n.o., Vrhnika,
sedež: Poštna 5, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/28215/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, zastopnika in dejavnosti ter preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957265
Firma: MITEL, inženiring in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1235 Preserje pri Radomljah,

Kajuhova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Patačko Matija, Vrhnika,

Poštna 5, in Vujanić Goran, Vrhnika, Gra-
dišče 16, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.
4. 11. 1998 ter Cevc Ambrož, Preserje pri
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Radomljah, Kajuhova ulica 13, vstopil 4. 11.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pa-
tačko Matija, razrešen 4. 11. 1998 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ter direk-
tor Cevc Ambrož in zastopnik Vujanić Go-
ran, imenovana 4. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6420 Telekomunikacije;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-
turne dediščine; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve.

Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. na pod-
lagi družbene pogodbe z dne 4. 11. 1998.

Rg-213002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06348 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in obde-
lava ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska ce-
sta 43, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/13026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5504813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Derganc Izidor, razrešen 26. 10.
1998; zastopnik Osterman Stanislav, Laze
v Tuhinju, Golice 14j, imenovan 26. 10.
1998, zastopa družbo kot vršilec dolžnosti
uprave družbe.

Rg-213003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06452 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GPG 5 EVGRAD, Podjetje za iz-
vajanje del v gradbeništvu, d.d., Vrhni-
ka, sedež: Pot na Tojnice 10, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/11952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5483662
Firma: GPG EVGRAD, Podjetje za iz-

vajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Vrh-
nika

Skrajšana firma: GPG EVGRAD, d.o.o.,
Vrhnika

Sedež: 1360 Vrhnika, Robova 6
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 10. 1998.

Rg-213004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06453 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GPG DOLENJGRAD, Podjetje za
izvajanje gradbenih del, d.o.o., Grosup-
lje, sedež: Taborska c. 32a, 1290 Gro-

suplje, pod vložno št. 1/11547/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5480167
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 10. 1998.

Rg-213005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06464 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DINOS STORITVE, d.d., sedež:
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, deležev, osnovnega kapitala in datu-
ma zastopnika, uskladitev dejavnosti ter ob-
likovanje iz d.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5465044
Firma: DINOS STORITVE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šlandrova 6
Osnovni kapital. 67,035.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, Podjetje za pripra-

vo sekundarnih surovin, p.o., Ljubljana, Ti-
tova 118, izstopil 30. 11. 1998; DINOS
HOLDING, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6,
vstopil 30. 11. 1998, vložil 67,035.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kenda Mojca, Ljubljana, Mokrška
44, razrešena in ponovno imenovana 21. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-

tvo v prometu z nepremičninami; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” je izvzeta revizij-
ska dejavnost.

Rg-213007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06538 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TIN LJUBLJANA, zavod za sveto-
vanje in izobraževanje, sedež: Tržaška
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1273507
Sedež: 1000 Ljubljana, Eipprova 19.

Rg-213009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06585 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa Tekstilna tovarna Motvoz in plat-
no, d.d., Grosuplje, sedež: Taborska c.
34, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/01904/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5034213
Sprememba statuta z dne 17. 11. 1998.

Rg-213010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06704 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa SLOVENIJALES DRF, družba za
razvoj in financiranje, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02085/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča dopolnilni
sklep Srg 190/98 – sklep skupščine s te-
mile podatki:

Matična št.: 5286271
Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 12.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 9,253.000 SIT.

Rg-213012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06706 z dne 30. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa VARNOST MENGEŠ, družba za
varovanje premoženja, d.d., sedež: Pe-
lechova 15, 1235 Preserje pri Mengšu,
pod vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg
3625/98 zaradi kraja družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5174457
Sedež: 1235 Preserje pri Radomljah,

Pelechova 15.

Rg-213015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06823 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
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tu vpisa Obrtna gradbena in trgovska za-
druga Zora Domžale, z.o.o., sedež: Pre-
šernova 33, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/01872/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
2571/97 – člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5028370
Člani nadzornega sveta: Gričar Marija,

Grilc Janez in Kalušnik Marija, vstopili 4. 4.
1997.

Rg-300694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04083 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROVAŠ, podjetje za ekonomsko
organizacijske storitve, d.o.o., Domžale,
sedež: Stobovsksa c. št. 7c, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/16495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala in deleža, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5601169
Firma: ROVAŠ, Podjetje za ekonom-

sko organizacijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ROVAŠ, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Osnovni kapital: 3,348.000 SIT
Ustanovitelj: Mrak Boris, Ljubljana, Jana

Husa 3, vstopil 26. 2. 1992, vložil
3,348.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo 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, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 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 agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 7. 1998.

Rg-300690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06374 z dne 24. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EUROTRADE, mednarodno trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposvet-
ska 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5357225
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štivan Jože, razrešen 29. 12. 1997,
direktor Žunič Bojan, Gornja Radgona, Graj-
ska cesta n.h., imenovan 29. 12. 1997.

Rg-300675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03650 z dne 11. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa POVIRK, podjetje za zastopanje,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Na brežini 32, 1231 Ljubljana Čr-
nuče, pod vložno št. 1/10582/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5489199
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Po-

virk Marko, Ljubljana, Trebinjska 8, razre-
šen 18. 6. 1998 kot direktor in imenovan
za prokurista, ter direktor Kerin Stanislav in
prokuristka Povirk Gordana, oba iz Ljublja-
ne Na Brežini 32, imenovana 18. 6. 1998.

Rg-300663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06534 z dne 15. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa RUDARSKA GRADBENA DRUŽ-
BA, d.d., sedež: Trg revolucije 4b, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5166578
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Koritnik Janko, razrešen 1. 8.
1998; Ribarič Mitja, Velenje, Kersnikova ce-
sta 35, razrešen 1. 8. 1998 kot član uprave
in imenovan za predsednika uprave, in Re-
povž Jurij, Zagorje ob Savi, Ul. talcev 8,
razrešen 1. 8. 1998 kot predsednik uprave
in imenovan za člana uprave.

Člani nadzornega sveta: Štrukelj Andreja
in Malovrh Metod, izstopila 16. 11. 1998;
Metelko Majda in Šunta Marijan, izstopila in
ponovno vstopila 16. 11. 1998, Kontreščak
Kristjan in Čačič Sašo, vstopila 16. 11.
1998.

Rg-300635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05761 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa CANKARJEVA ZALOŽBA, d.d., Za-
ložniško in trgovsko podjetje, Kopitarje-
va ulica 2, Ljubljana, sedež: Kopitarjeva
ulica 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049415
Člani nadzornega sveta: Zorman Ivanka

in Pavčnik Marjan, izstopila 30. 9. 1998;
Berlisk Marjeta, izstopila 30. 9. 1998, Kri-
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žanec Nikola, Rapoša Kazimir in Režun Ma-
teja, izstopili in ponovno vstopili 30. 9.
1998, Vidnar Mateja, vstopila 30. 9. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 9. 1998.

Rg-300622
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03880 z dne 15. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ZADRUŽNA KMETIJSKA DRUŽBA,
trgovina, kmetijske storitve in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5498490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Frelih Leopold, Rakek, Dovce 9a,
razrešen 24. 5. 1998 in ponovno imenovan
25. 5. 1998.

Člani nadzornega sveta: Rajačič Peter,
Škulj Jože in Roblek Marjan, izstopili 24. 5.
1998; Premelč Branko, Janžekovič Marjan in
Penko Alojz, izstopili in ponovno vstopili 24. 5.
1998, Kregar Ignacij, Mohorič Šilar Marjeta in
Čičerov Stane, vstopili 24. 5. 1998, Pitz Er-
vin, Pirc Mirko in Presečnik Andrej, izstopili in
ponovno vstopili 24. 5. 1998.

Rg-300597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06509 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa INLES TRGOVINA, d.d., prodaja
stavbnega pohištva in drugih proizvo-
dov, Ribnica, sedež: Partizanska cesta
3, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/12712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, tipa in
datuma zastopnika, članov nadzornega sve-
ta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5039045
Sedež: 1310 Ribnica, Merharjeva 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Jamnik Dušan, Ribnica, Grič, Cesta IV/1,
razrešen 12. 11. 1998 kot direktor in ime-
novan za zastopnika, ki zastopa družbo kot
začasni predsednik uprave.

Člani nadzornega sveta: Žagar Leon, Po-
gorelc Viktor, Lovšin Franc in Urh Dušan,
izstopili 12. 11. 1998; Košmrlj Branko, iz-
stopili in ponovno vstopili 12. 11. 1998,
Mate Andrej, Dulc Janez, Divjak Danilo in
Petelin Andreja, vstopili 12. 11. 1998.

Sprememba statuta z dne 12. 11. 1998.

Rg-300596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06508 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TERMOELEKTRARNA TRBOV-
LJE, d.o.o., sedež: Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/01606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5035511
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Perger Janez, razrešen 8. 10. 1998;
direktor Pajer Samo, Trbovlje, Trg Franca
Fakina 2b, imenovan 15. 10. 1998.

Rg-300590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05921 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31275/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1338684
Firma: ZAVOD ZA UPORABNE UMET-

NOSTI ARTEFAKT
Skrajšana firma: ZAVOD ARTEFAKT
Pravnoorg. oblika : zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Oražnova 13
Ustanoviteljica: Račič Simončič Mojca,

Ljubljana, Oražnova ul. 13, vstopila 24. 9.
1998, vložila 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Račič Simončič Mojca, imenova-
na 24. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22150 Drugo založništvo;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-300435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06989 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERTAL, d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
zunanjo trgovino, sedež: Brdnikova 24,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5391873
Ustanovitelji: Zadnikar Milan, Ljubljana,

Brdnikova ulica 24, vstopil 17. 7. 1990,
vložil 1,506.400 SIT, ter Zadnikar Urška,
Zadnikar Katarina in Zadnikar Polona, vse iz
Ljubljane, Brdnikova ulica 24, vstopile
14. 10. 1998, vložile po 15.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1998.

Rg-300406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09551 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa LMJ ŠUŠTAR, Podjetje za trans-
port, servis, notranjo in zunanjo trgovi-
no, d.o.o., Obrtna cona Trzin, hala 3,
Trzin, Motnica 3, sedež: Obrtna cona Tr-
zin, hala 3, 1234 Trzin, pod vložno št.
1/21272/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5720664
Sedež: 1234 Trzin, Motnica 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šuštar Janez, Vir Domžale,

Osojna 20, vstopil 29. 1. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06282 z dne 10. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339141
Firma: NOVELIA, trgovsko proizvodno

podjetje na veliko in malo, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dečman Silva in Dečman

Milan, oba iz Ljubljane, Stožice 33, vstopila
3. 11. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dečman Silva, imenovana 3. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-300696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00234 z dne 24. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALTER EGO, organizacija, po-
sredništvo in prodaja, d.o.o., Ljubljana,
Trdinova 2, sedež: Trdinova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo sedeža, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5594308
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 189
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 0125

Reja drugih živali; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3350 Proizvod-
nja ur; 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.; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9133 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1998.

Rg-300731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04723 z dne 7. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa SWIETELSKY, gradbeno podjet-
je, d.o.o., sedež: Tavčarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967546
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta št. 21/X.

Rg-300817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06759 z dne 16. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31357/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353195
Firma: HABJAN & STOJAN, vulkani-

zerstvo in avtopralnica, prodaja vozil in
trgovina, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: HABJAN & STOJAN,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg.oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Baudkova 1
Ustanovitelja: Stojan Aleš, Ljubljana,

Brajnikova ul. 1, in Habjan Borut, Ljubljana,
Baudkova ul. 1, vstopila 18. 11. 1998, vlo-
žila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Habjan Borut in družbenik Stojan
Aleš, ki zastopa družbo kot namestnik di-
rektorja, imenovan 18. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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
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s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-300835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03308 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TENDLER, zastopanje in trgovi-
na na debelo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Bernekerjeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30651/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1293907
Firma : TENDLER, zastopanje in trgo-

vina na debelo, d.o.o., Grosuplje

Skrajšana firma: TENDLER, d.o.o., Gro-
suplje

Sedež:  1290  Grosuplje,  Prešerno-
va 5

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

Rg-300839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05058 z dne 21. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1319574
Firma: MAKSIN OSREDKAR, posredo-

vanje, trgovina, storitve, k.d.
Skrajšana  firma:  MAKSIN  OSRED-

KAR, k.d.
Pravnoorg.oblika: komanditna družba
Sedež: 1370 Logatec, Notranjska ce-

sta 4
Ustanoviteljici: Osredkar Marija, Loga-

tec, Tovarniška 12 l, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Rožman Nelea, Logatec,
Tovarniška 30, ki je vložila 1.000 SIT in ne
odgovarja, vstopili 1. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osredkar Marija, imenovana 1. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-300844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04372 z dne 8. 9. 1998 pod št. vložka
1/30973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1317750
Firma: BIKS, gostinsko in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Podkraj 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlica Jure, Litija, Valva-

zorjev trg 9, vstopil 9. 7. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavlica Jure, imenovan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15811 Dejavnost pekarn;
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15812 Dejavnost slaščičarn; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 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; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 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);
6022 Storitve taksistov; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje

lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-300849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04320 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa KREMPA, podjetje za turizem, trgo-
vino in servis, d.o.o., Bosljiva Loka 14,
61337 Osilnica, sedež: Bosljiva Loka 14,
Osilnica, pod vložno št. 1/09825/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, prokurista in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5443628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Gabrič Alenka, Kočevska Reka,
Štalcerji 19, imenovana 15. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1998: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-

stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
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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; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6311 Prekladanje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73101 Raziskovanje

in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 7. 1998.

Rg-300856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03394 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MEDIMA, podjetje za fotografijo,
oblikovanje in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Petkova 68, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in deležev, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5670713
Osnovni kapital: 2,386.000
Ustanovitelj: Erjavec Janez, Ljubljana,

Petkova 68, vstopil 11. 9. 1992, vložil
2,386.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 6. 1998.

Rg-300862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01857 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu
vpisa AVTO CENTER LOVŠE, družba za
prodajo avtomobilov in rezervnih delov,

servisiranje ter vzdrževanje motornih vo-
zil, d.o.o., Domžale, sedež: Jarška cesta
11, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/09482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5456614
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2111

Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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-
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vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-

vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1998.

Rg-300888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05631 z dne 16. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/29026/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5997496001
Firma: BIO – HIRON, d.o.o., Ljubljana

– Podružnica Solkan pri Novi Gorici
Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež: 5250 Solkan pri novi Gorici,

Cesta lX. korpusa 62
Ustanovitelj: BIO – HIRON, d.o.o., Ljub-

ljana, Župančičeva 8, vstopil 1. 9. 1998,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Oblak Snežna, Križe, Cesta Ko-
krškega odreda 19, imenovana 1. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15860 Predelava čaja in kave; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24630 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 33100 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
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časopisi, revijami; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05128 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa STESKO, trgovina, gostinstvo in
usluge, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kuril-
niška 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07996/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljev,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5392837
Firma: STESKO, trgovina in usluge,

d.o.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Stevanović Miodrag, iz-

stopil 21. 8. 1998; Stevanović Nataša, Ljub-
ljana, Prijateljeva ul. 32, vstopila 21. 8.
1998, vložila 668.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 8. 1998.

Rg-300898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05063 z dne 2. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31174/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318373
Firma: BUBA MARA, finančni inžini-

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

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Žice 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Prelovšek Ida, Radom-

lje, Žice 6, vstopila 31. 8. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prelovšek Ida, imenovana 31. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242

Trgovina na drobno z oblačili; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Rg-300899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05046 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa AXEL, podjetje za proizvodnjo in
trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Pot na
Rakovo jelšo 153, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05558/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5335094
Firma: AXEL, gradbeni inženiring in

turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  AXEL,  d.o.o.,  Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Parkelj Janez, izstopil 2. 9.

1998; Korže Branko, Ljubljana, Tesovniko-
va 70, vstopil 2. 9. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Parkelj Janez, razrešen 2. 9. 1998;
direktor Bogataj Borut, Ljubljana, Topniška
60, imenovan 2. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 9. 1998.

Rg-300945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05539 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa PIVNICA VALVASOR, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Grosuplje,
sedež: Brezje pri Grosupljem 25, 1290
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Grosuplje, pod vložno št. 1/27731/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5938945
Ustanoviteljica: Bor Sabina, Grosuplje,

Brezje pri Grosupljem 25, vstopila 4. 9.
1997, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hribar Barbara, izstopila
10. 9. 1998.

Rg-300957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05009 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa MERI-IMPEX, zastopanje, posre-
dovanje, prodaja, d.o.o., Livarska 5,
Kamnik, sedež: Livarska 5, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/22286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti, prokurista in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5753953
Odeba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bejtić Mersa, Kamnik, Livarska ulica
5, imenovan 1. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 9. 1998.

Rg-300959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04998 z dne 8. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/19211/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5695244003
Firma: A3, agencija za prevajanje,

d.o.o., Podružnica Maribor
Skrajšana firma: A3, d.o.o., Podružni-

ca Maribor
Pravnoorg.oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Kopitarjeva 5
Ustanoviteljica: A3, Agencija za prevaja-

nje, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 1,
vstopila 31. 8. 1998, odgovornost: vpisana
kot ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vidmar Andreja, Ljubljana, Sloven-
ska cesta 1, imenovana 31. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-300973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01850 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa START – SVETOVALNA HIŠA, Pod-
jetje za poslovno, ekonomsko in finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Jadranska ul. 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20646/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5697638
Ustanovitelja: Droljc Stanislav, Ljublja-

na-Šmartno, Šmartno 65, in Škof Milan,
Ljubljana, Stanežiče 3h, vstopila 1. 12.
1992, vložila po 4,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Tomašić Alenka in Ko-
si Franc, izstopila 6. 4. 1995, ter Jeglič
Simon, izstopil 20. 12. 1994.

Rg-300977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01051 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PINGVIN & SCHWORZ, zastopstvo,
export-import in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Jakčeva 8, sedež: Jakčeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21519/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
deležev in osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z za-
kon o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5718481
Firma: PINGVIN & SCHWORZ, za-

stopstvo, export-import in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PINGVIN & SCHWORZ,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska c.

95
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Keržišnik Gaber, Ljubljana,

Jakčeva 8, vstopil 23. 12. 1992, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keržišnik Gaber, imenovan 23. 12.
1992.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6420 Telekomunikacije; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9304 Pogrebne storitve.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 2. 1998.

Rg-300985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/09600 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa G & P, svetovanje, projektiranje,
trženje, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 25, sedež: Stegne 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakon o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5378770
Osnovni kapital: 2,664.100 SIT
Ustanovitelj: Purger Ivan, izstopil 5. 5.

1994; Turenšek Bojan, Mengeš, Levčeva
ulica 14, vstopil 5. 4. 1990, vložil
2,664.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Purger Ivan, razrešen 14. 5. 1994;
Turenšek Bojan, razrešen 14. 5. 1994 kot
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zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-301008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02297 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMBEA, svetovanje, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Trnovski pristan 12, se-
dež: Trnovski pristan 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5486696
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998:

51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,

d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih pro-
gramov in storitev; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 91110 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 91120 Dejavnost
strokovnih združenj.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 4. 1998.

Rg-301009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02672 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRATING, gradbeništvo, turizem,
inženiring, d.o.o. sedež: Cesta na Brdo
36b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315778
Osnovni kapital: 6,008.000 SIT
Ustanovitelji: Uršič Marjan, Ljubljana, Ce-

sta na Brdo 36b in Uršič Janez ml., Ljublja-
na, Na Tezi 12, vstopila 16. 5. 1994, vloži-
la po 2,002.667 SIT, ter Uršič Janez st.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 36b, vstopil 8. 12.
1989, vložil 2,002.666 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uršič Janez st., razrešen 16. 5.
1994; prokurist Uršič Janez ml., imenovan
20. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-

možne dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1998.

Rg-301011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03521 z dne 10. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LINEAR, družba za projektiranje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tavčarje-
va 1, sedež: Tavčarjeva 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5873231
Firma: LINEAR, družba za projektira-

nje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: LINEAR, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pod  goz-

dom 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kajzer Silvija, izstopila

22. 5. 1998; Kajzer Dušan, Ljubljana, Tav-
čarjeva 1, vstopil 4. 12. 1989, in Tomšič
Ricardo-Miguel, Ljubljana, Resljeva cesta 4,
vstopil 22. 5. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomšič Ricardo-Miguel, imenovan
22. 5. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 5. 1998.

Rg-301013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05244 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa ZALOŽNIŠKA HIŠA PRIMATH,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Breg 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21842/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5728991
Sedež:  1000  Ljubljana,  Beethovno-

va 9.

Rg-301023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05814 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PRIX, trgovina in storitve, d.o.o.,
st.d., sedež: Pot k ribniku 24, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25232/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, deležev, osnovnega
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kapitala, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

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

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: AHATSERVIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,950.000 SIT
Ustanovitelja: Roblek Anton, Preddvor,

Bašelj 15c, vstopil 12. 10. 1998, vložil
1,450.000 SIT, Kračun Alojz, Celje, Trno-
veljska cesta 5, vstopil 27. 1. 1994, vložil
1,500.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hrovatič Danica in družbenik Kra-
čun Alojz, razrešena 12. 10. 1998; direk-
tor Roblek Anton, imenovan 12. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998:
01300 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 01420 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 02010 Gozdarstvo; 02020 Goz-
darske storitve; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-

lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in to-
aletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55220 Storitve kam-
pov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač

in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 10. 1998.

Rg-301031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06280 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa KONTI, računovodske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28, sedež:
Medvedova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13260/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deležev in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5524105
Firma: KONTI, računovodske storitve,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Boljka Nuša, Ljubljana,

Majaronova ulica 4, vložila 861.000 SIT, in
Šteblaj Magdalena, Ljubljana, Beblerjev trg
10, vložila 639.000 SIT, vstopili 5. 9. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šteblaj Magdalena, imenovana
5. 9. 1991, kot namestnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko oprav-
lja samo “varovanje”.

Rg-301037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06909 z dne 23. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31382/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.:1353535
Firma: EDUCOM–MAPET, trgovina in

založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: EDUCOM–MAPET,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rocenska uli-

ca 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Osojnik Renata, Ljublja-

na, Rocenska ulica 24, vstopila 30. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osojnik Renata, imenovana
30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Dru-
go založništvo; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210
Finančni zakup (leasing); 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pa-
kiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-301049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06988 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VIGALTI, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1338765
Firma: PERNE–TRGOVINA, prodaja in

trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: PERNE–TRGOVINA,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 10
Ustanovitelja: LERONA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., 1000 Ljubljana, Koprska 72,
izstopila 7. 12. 1998; PERNE, podjetje za
marketing, oblikovanje in projektiranje,
d.o.o., Kranj, 4000 Kranj, Moša Pijade 10,
in CA-KA INVEST, finančni inženiring,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 6, vsto-
pila 7. 12. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 7. 12. 1998;
direktorja Perne Teos, Kranj, Ulica Draga
Brezarja 9, in Sever Andrej, Postojna, Jen-
kova ulica 18, imenovana 7. 12. 1998, vsak
od njiju zastopa družbo skupno z drugim
direktorjem.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6010 Železniški pro-
met; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 12. 1998.

Rg-301054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06980 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ZIPPERLE, zastopanje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Letališka 33, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29673/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1213946
Firma: ZIPPERLE, zastopanje, trgovi-

na in servis, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Burkeljca Mojca, razrešena 26. 11.
1998; direktor Prelesnik Franc, Ribnica,
Nemška vas 22, imenovan 26. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1998.

Rg-301062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09661 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PIHMIVOR, d.o.o., podjetje za gos-
podarsko finančni razvoj, posojilništvo
in hranilništvo, Ljubljana, Poljanska 77a,
sedež: Poljanska 77a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakono-
mo gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5608058
Osnovni kapital: 2,110.000 SIT
Ustanovitelja: Mitreski Mitre, Logatec,

Pavšičeva 20, in Šijanec Adolf, Kočevje,
Ulica heroja Marinclja 7, vstopila 5. 6.
1992, vložila po 1,055.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-301063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/09662 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RAZVOJ, d.o.o., gospodarsko sveto-
vanje, Ljubljana, sedež: Komenskega 7/lll,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03737/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo naslova sedeža, osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5315352
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 77
Osnovni kapital: 1,930.000 SIT
Ustanovitelj: Šijanec Adolf, Kočevje, Ul.

heroja Mariclja 7, vstopil 25. 12. 1990, vlo-
žil 1,930.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-301064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09765 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa COING, podjetje za consulting in
inženiring, d.o.o., Trbovlje, Pod Ostrim
vrhom 10, sedež: Pod Ostrim vrhom 10,
1420 Trbovlje, pod vložo št. 1/11980/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo
ustanovitelja, odgovornosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5486416
Firma: COING LAHARNAR & CO., pod-

jetje za consulting in inženiring,
d.n.o.,Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 10

Skrajšana firma: COING LAHARNAR &
CO., d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Laharnar Branko, Trbov-
lje, Pod Ostrim vrhom 10, izstopil iz d.o.o.
in vstopil v d.n.o. 12. 1. 1999, vložil 1.000
SIT, in Fekonja Lidija, Ljubljana, Kajuhova
34a, vstopila 25. 5. 1994, vložila 1.000
SIT – odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Fekonja Lidija, imenovana 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06295 z dne 14. 1. 1999, pri subjektu
vpisa CMC–MAK, kemijsko inženirstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03513/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
dejavnosti in pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5334136
Firma: CMC MAK, kemijsko inže-

nirstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CMC MAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Karlovšek Marko, Ljubljana,

Pod brezami 24, vstopil 15. 12. 1989, vložil
1,500.000 SIT, Medic Alojz, Ljubljana, Klop-
čičeva ulica 4, vstopil 15. 12. 1989, vložil
5,500.000 SIT, Čehovin Anka, Ljubljana, Uli-
ca Pohorskega bataljona 10, vstopila 31. 5.
1994, vložila 1,500.000 SIT, in Medic Mar-
jan, Notranje Gorice, Za trgovino 4, Vnanje
Gorice, vstopil 31. 5. 1994, vložil

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Macinič Oliver, izstopil 17. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 24130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 24140 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 24200 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 37100 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 41000 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52740
Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63120 Skladiščenje; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Sprmemba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1998.

Rg-301089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06942 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ELPI, proizvodno servisno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Palmejeva
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanovitelja, os-
novnega kapitala deleža, zastopnika in akta
o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540186
Firma: ELPI, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mirkovič Predrag, izsto-

pil 24. 11. 1998; Mirković Sabina, Ljublja-
na, Vipavska ulica 23, vstopila 24. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mirkovič Predrag, razrešen 24. 11.
1998; direktorica Mirković Sabina, imeno-
vana 24. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
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5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110

Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1998.

Rg-301092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06963 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v KRANJU, spremem-
bo sedeža, dejavnosti, osnovnega kapitala,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5644747
Firma: INVEST, finančni inženiring in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INVEST, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Eržen Boris, Škofja Loka,

Podlubnik 85, in Grzetič Andrej, Škofja Lo-
ka, Stara Loka 70, vstopila 6. 4. 1992, vlo-
žila po 1,054.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Boris, imenovan 6. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Gr-
zetič Andrej, razrešen 25. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-

vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Dejavnost, izbrisana 8. 1. 1999: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52310 Dejavnost lekarn;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši

čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92712
Dejavnost igralnic; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
25. 11. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/03810/00.

Rg-301101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06965 z dne 6. 1. 1999 pod št. vložka
1/31429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča družbo pooblaščenko s temile po-
datki:

Matična št.: 1331965
Firma: TABOR–DRUŽBA POOBLA-

ŠČENKA, d.d.
Skrajšana firma: TABOR–DP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  1290  Grosuplje,  Adamiče-

va 14
Osnovni kapital: 207,420.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem

sistemu, vstopili 4. 12. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ahlin Marjan, Grosuplje, Perova 37,
imenovan 4. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pavić Miro –
predsednik, Dobravec Vida – namestnica

predsednika, in Bavdek Matija, vstopili
4. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-301108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06649 z dne 8. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa EUROFOOD, Prehrambena in-
dustrija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 154, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26275/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5859824
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mayer Boris, razrešen 5. 11. 1998;
direktor Lah Borut, Medvode, Bogatajeva
2, imenovan 5. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-301111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07386 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PERITEKS, Negovanje tekstila,
d.o.o., sedež: Blatnica 2, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/18496/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5606861
Ustanovitelj: KOMPAS MAGISTRAT, tr-

govina in gostinstvo, p.o., Ljubljana, Mestni
trg 4, izstopil 14. 12. 1998; Anderlič Jože,
Celovec, Avstrija, Frodlgasse 31, vstopil
17. 5. 1995, vložil 334,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-301114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07440 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa Lesna industrija Litija, d.d., Litija,
sedež: Zagorica 1, 1270 Litija, pod vlož-
no št. 1/00407/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5038057
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gašperlin Tomaž, razrešen 28. 12.
1998; direktor Kremžar Franci, Šmartno
pri Litiji, Gradiške Laze 23, imenovan
28. 12. 1998.

Rg-301118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07237 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SLING, družba za inženiring in pro-
jektiranje, d.d., sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, sklep o odobrenem kapitalu in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5526906
Člani nadzornega sveta: Kobal Djordja

in Kolar Feliks, predsednik, izstopila 29. 12.
1998; Šimic Gustav, Burgar Brane, Mavrič
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Anton in Povalej Marko, vstopili 29. 12.
1998, ter Hunjet Marjetka, izstopila in po-
novno vstopila 29. 12. 1998.

Vpiše se sklep skupščine družbe o odo-
brenem kapitalu v znesku 42,160.000 SIT,
sprejet s spremembo statuta (nova točka
6.7. Statuta), ki se glasi: 6.7. Uprava je
pooblaščena, da najkasneje v 5 letih po
vpisu te spremembe statuta v sodni regi-
ster, ob predhodnem soglasju nadzornega
sveta, poveča osnovni kapital do 50% vred-
nosti osnovnega kapitala (odobreni kapital),
kar predstavlja največ 42,160.000 SIT. Os-
novni kapital se poveča z izdajo novih delnic
enakih lastnosti, kot so delnice iz točke
4.2., in se plačajo z denarnimi sredstvi,
stvarnimi vložki ali terjatvami v skladu s čle-
nom 331 zakona o gospodarskih družbah.

Sprememba statuta z dne 17. 12. 1998.

Rg-301166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04736 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SEMAT, trgovina in storitve, d.o.o.,
Trbovlje, Trg svobode 12, sedež: Trg svo-
bode 12, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/03237/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5328985
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-

ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-301325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00481 z dne 14. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa K.S.K., Podjetje za opravljanje
krovsko in stavbno kleparskih del, izde-
lava kovinske in plastične galanterije...,
d.o.o., Milana Majcna 25, Ljubljana, se-
dež: Milana Majcna 25, 1000 Ljubljana,
pod vložni št. 1/02682/00 vpisalo v sodni
register tega sodošča spremembo firme,
naslova sedeža, naslova ustanovitelja, spre-
membo zastopnika, uskladitev in spremem-
bo dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5887437
Firma: K.S.K., družba za opravljanje

gradbenih del, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 34
Ustanovitelj: Humar Darko, Ljubljana, Mi-

lana Majcna 25, vstopil 9. 11. 1989, vložil
1,525.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Humar Darja, razrešena 11. 5.
1998; prokurist Humar Darko, imenovan
11. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 3. 1997.

Rg-301326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04304 z dne 2. 12. 1998, pri subjektu
vpisa MOBY, podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o., sedež:
Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/14020/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, uskladitev in spremembo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5548616
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta 4. ma-

ja 16a
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
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organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-301330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04860 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ITALCO, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Franca Mlakarja 3, Ljubljana, sedež:
Franca Mlakarja 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09201/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5429021
Firma: ITALCO, trgovinsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: ITALCO, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Dragomelj 84
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

24. 8. 1998.

Rg-301342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05106 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa DANEKS, storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vodnikova 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29343/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1196022
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k sej-

mišču 30
Sprememba družbene pogodbe z dne

8. 9. 1998.

Rg-301344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05884 z dne 7. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31309/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328638
Firma: OPTOKON, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 215
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: OPTOKON, SPOL.

S.R.O., Jihlava, Antoninuv Dul 250, vložil
1,155.000 SIT, in Grohar Marko, Ljublja-
na, Rožna dolina c. lll/17b, vložil 945.000
SIT, vstopila 7. 10. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grohar Marko, imenovan 7. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-

lov in žic; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-301353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03516 z dne 9. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31321/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kopru, spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 3884675
Firma: STIVI & GJIGI, trgovinsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STIVI & GJIGI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Široka Filjip, Bačka Palan-

ka, B. Novakov št. 2, in Spaqi Benedikt,
Davos, Davos GR 48456, Promenade 63,
vstopila 26. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Tomovski Peter, Postojna, Ljubljan-
ska cesta 30, in direktor Široka Filjip, ime-
novana 3. 10. 1996 ter prokurist Spaqi Be-
nedikt, imenovan 18. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-

stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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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); 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Pri dejavnosti 67.13 — Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnosti: samo menjalnice.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vlož-
no številko 1/04955/00.

Rg-301354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03868 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa EMONA – MESNA INDUSTRIJA
ZALOG, d.o.o., sedež: Agrokombinatska
63, 1260 Ljubljana-Zalog, pod vložno št.
1/04668/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., spremembo osnovnega ka-
pitala in tipa zastopnice ter člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004772
Firma: EMONA MIZ, MESNA INDU-

STRIJA ZALOG, d.d., Zalog
Skrajšana firma: EMONA MIZ, d.d., Za-

log
Osnovni kapital: 1,351.311 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje. Pe-

ne Sonja, Ljubljana–Polje, Novo Polje, Ce-

sta X/37, razrešena 3. 10. 1997 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico.

Člani nadzornega sveta: Rutar Franc,
predsednik, Višnjar Marko, namestnik pred-
sednika, Senečič Ana, Trampuž Miloš in
Koncilija Majda, vstopili 24. 6. 1997.

Rg-300864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01845 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa PROCTER & GAMBLE, Marketing in
trgovske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25589/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5847699
Ustanovitelj: PROCTER & GAMBLE

EASTERN EUROPE, INC, Hamilton, Ohio,
ZDA, Cincinnati, Confry of Hamilton, vstopil
22. 4. 1994, vložil 6,750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; NADOXA AG, ZU-
RICH, izstopil 5. 1. 1998.

Rg-300865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01826 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa LINE, Družba za zastopanje, sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15398/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5850843
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 2212

Izdajanje časopisov; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1998.

Rg-300866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01815 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu
vpisa DEMAX DEBEVEC IN PARTNERJI
trgovina, zastopanje, proizvodnja, d.n.o.,
Cankarjeva 4, Ljubljana, sedež: Cankar-
jeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11668/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, spremembo priimka ustanovitelja,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5748828
Firma: DEMAX DEBEVEC IN PART-

NERJI, trgovina, zastopanje, proizvod-
nja, d.n.o.

Skrajšana firma: DEMAX DEBEVEC IN
PARTNERJI, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Novosadska
ulica 10

Ustanoviteljica: Debevec Zdenka, Ljub-
ljana, Novosadska 10, vstopila 9. 5. 1994,
vložila 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-300867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01074 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ARDIS, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Orehovica 18, 1411
Izlake, pod vložno št. 1/04586/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika, naslov
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5407427
Ustanovitelj: Drašlar Marko, Izlake, Ore-

hovica 18, vstopil 10. 12. 1999, vložil
400.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Drašlar Marko, imenovan 5. 2.
1998, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
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2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene ogodbe z dne
10. 2. 1998.

Rg-300868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00075 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa URŠKA, d.o.o., Center za plesno
dejavnost, Ljubljana, sedež: Dunajska
18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5516790
Ustanovitelja: Ambrož Tomaž, vložil

3,105.000 SIT, in Nagode Ambrož Barba-
ra, vložila 1,395.000 SIT, oba iz Ljubljane,
Kolodvorska 18a, vstopila 15. 8. 1991, od-
govornost: ne odgovarjata; Ambrož Nataša,
izstopila 18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.

Rg-300869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00049 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO ANIMA IN DRUŽBENIK,
d.n.o., animacija, izobraževanje, stori-
tve, Ljubljana, sedež: Vegova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26992/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5903572
Firma: STUDIO ANIMA IN DRUŽBENIK,

d.n.o., animacija, izobraževanje, stori-
tve, Medvode

Skrajšana firma: STUDIO ANIMA in
družbenik, d.n.o., Medvode

Sedež: 1215 Medvode, Bizantova 12,
Preska

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1997.

Rg-300870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00031 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu
vpisa MJM MOŽINA, JURKOVIČ, MED-
VED, podjetje za mednarodno poslova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 7, 9,
sedež: Hacquetova 7, 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in naslova sedeža, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5847702
Firma: MJM, MOŽINA, JURKOVIČ,

MEDVED, podjetje za mednarodno po-
slovanje, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod ježami 5
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 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 debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1997.

Rg-300871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06624 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa RAIFFESISEN ZENTRALBANK
OSTERREICH AG, Dunaj, Predstavništvo
Slovenija, sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1304666
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Peterneli Andrea, Bad Radkers-
burg, Laafeld 52, imenovana 13. 11. 1998,
zastopa predstavništvo kot namestnica
predstavnika.

Rg-300872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06572 z dne 27. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DML, Proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Mali trg 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18601/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, ustanovitelja in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5633389
Firma: VENEZIA GOLD, Proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VENEZIA GOLD, d.o.o.
Ustanovitelj: Dalla Grana Lucio, izstopil

1. 10. 1998; Lombardi Giuseppe, Rosse-
maison, Es Planches, vstopil 1. 10. 1998,
vložil 2,079.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1998.
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Rg-300873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06571 z dne 27. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339664
Firma: J. MOJCA, špedicija in trans-

port, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: J. MOJCA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Javh Mojca, Ljubljana,

Suhadolčanova 35, vstopila 18. 11. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Javh Mojca, imenovana 18. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1998: 60100
Železniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 62100 Zračni promet na rednih linijah;
62200 Izredni zračni promet; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-300875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06433 z dne 19. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa FINTRADE, d.o.o., podjetje za
finančni inženiring, storitve, zastopanje
tujih partnerjev, Ljubljana, Tržaška 132,
sedež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16828/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5617731
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žagar Zoran, razrešen 29. 10. 1998;
direktor Djukanović Milovan, Ljubljana, Val-
vasorjeva 7, imenovan 29. 10. 1998.

Rg-300876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06414 z dne 25. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TEXART, proizvodnja in prodaja
oblek, d.o.o., sedež: Cesta na Brdo 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5866332
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 7.

Rg-300877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06409 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa NOVOPAK, proizvodnja embala-
že, d.o.o., sedež: Stanežiče 52, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/02935/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5304164
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zaletel-Stojan Olga, razrešena
30. 10. 1998; direktor Stojan Urban, Ljub-
ljana, Ulica Zore Ragancinove 3, imenovan
30. 10. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 10. 1998.

Rg-300879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06401 z dne 23. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31254/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o.s temile podatki:

Matična št.: 1339362
Firma: HARLEKIN TRADE, d.o.o., pod-

jetje za storitve, gostinstvo in turizem,
Ljubljana

Skrajšana firma: HARLEKIN TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Gra-
dišče 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Schonlieb Boštjan, Ljublja-

na, Pot na Gradišče 2, vstopil 4. 11. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schonlieb Boštjan, imenovan 4. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-

čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
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čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-300878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06408 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa S-NET, družba za trženje komu-
nikacijskih uslug, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in dejavnosti, prokurista in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1191896
Firma: S-NET, družba za izvajanje te-

lekomunikacijskih storitev in inženirin-
gov, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-
sta 56

Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelj: REPRO-MS, Družba za tr-

govanje s programsko opremo, d.o.o., Ljub-
ljana, izstopil 5. 6. 1998; SMART-COM,
Družba za proizvodnjo in prodajo informa-
cijskih in telekomunikacijskih sistemov,
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45,
vstopil 9. 12. 1996, vložil 8,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Remškar Zdenka, Ljubljana, Cesta
na Brdo 155, imenovana 6. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 65210 Finančni zakup

(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 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; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 11. 1998.

Rg-300880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06229 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa GLOMAR – GLOBAL MARKETING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in posredovanje v domačem in
mednarodnem prometu, d.o.o., sedež:
Lamutova 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29106/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1191799
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

106.

Rg-300881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05656 z dne 2. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328204
Firma: GIUSEPPE ART DECOR, trgovi-

na in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GIUSEPPE ART DE-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bekavac Josip, Zadar, Jo-

sipa Kozarca 3, vstopil 17. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bekavac Josip in prokuristka Zajc Na-
taša, Litija, Ribče 35, imenovana 17. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-300882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05648 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa PROMED, trgovanje in trženje z me-
dicinskim materialom, d.o.o., Ljubljana,
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sedež: Resljeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19871/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5718465
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Dimnik Diana, razrešena 2. 10.
1998; direktorica Pucelj Saša, Ljubljana,
Kunaverjeva ulica 2, imenovana 2. 10.
1998.

Rg-300884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05646 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa BIRO-10, Podjetje za finančno knji-
govodske storitve, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca pohorskega bataljona 28, sedež: Ul.
pohorskega bataljona 28, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža, firme, deležev in osnovnega
kapitala, spremembo in uskladitev dejavno-
sti in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5445604
Firma: BIRO-10, Podjetje za finančno

knjigovodske storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 129
Osnovni kapital: 2,202.000 SIT
Ustanoviteljica: Rošulov Hilda, Ljubljana,

Ulica pohorskega bataljona 28, vstopila
5. 10. 1990, vložila 2,202.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1998.

Rg-300886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05640 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa TORREX PHARMA, trgovska d.o.o.,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26150/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, deležev, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5878969
Osnovni kapital. 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: TORREX PHARMA GESM-

BH, Dunaj, Avstrija, Lange Gasse 76/16,
vstopil 9. 12. 1994, vložil 6,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kmetec Vojku, ki je bil razrešen
1. 10. 1998.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
23. 10. 1998.

Rg-300890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05609 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PODRŽAJ PETER, gradbena me-
hanizacija in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
C. dveh cesarjev 16, sedež: C. dveh ce-
sarjev 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,

ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5444403
Firma: PODRŽAJ, gradbeništvo, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PODRŽAJ, d.o.o.
Ustanovitelj: Podržaj Peter, Ljubljana, Va-

ljavčeva 18b, vstopil 29. 10. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jagrovič Milič, Marin Milan in Žutić Sto-
jan, izstopili 13. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1998.

Rg-300891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05550 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa PLATANA, podjetje za proizvodnjo,
storitve, gostinstvo in trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Wolfova 5/I, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5641667
Osnovni kapital: 21,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hace Milan, Ljubljana, Pre-

šernova 17, vstopil 30. 3. 1992, vložil
21,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 9. 1998.

Rg-300893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05522 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa JEKLOTEHNA TEHO, podjetje za
posredovanje, trženje in prodajo na veli-
ko in malo, d.o.o., Ljubljana, Predjam-
ska 12, sedež: Predjamska 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05804/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5387558
Firma: JEKLOTEHNA TEHO, informa-

cijski inženiring, posredovanje, trženje,
trgovina na debelo in drobno, d.o.o.

Skrajšana firma: JEKLOTEHNA TEHO,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Predjamska
cesta 12

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 30020 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina

na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1998.

Rg-300894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05343 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa P.B.R. – BOŽIČ & CO., trgovina in
gradbeništvo, d.n.o., Ljubljana, Po-
ljanškova 29, sedež: Poljanškova 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23140/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5760372
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na 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;
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52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1998.

Rg-300895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05197 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa CUP H & H, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Puterlejeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04008/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5340446
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 17
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 11. 9. 1998.

Rg-300902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04941 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa AUTOTEHNIK – BORIS – MN,
d.o.o., trgovsko podjetje za rezervne de-
le, sedež: Kurilniška 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5619637
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-

čičeva 13.

Rg-300903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04487 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa STRUGA, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mala ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5832527
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1998: 27510

Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje
lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 60240 Cestni tovorni
promet.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 7. 1998.

Rg-300904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04311 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa DANONE, International Brands,
Podružnica Ljubljana, sedež: Šmartinska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28612/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5953316
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Andre D Alesu, ki je bil razrešen
3. 7. 1998.

Rg-300905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04301 z dne 16. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Novi Gorici, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 1303490
Firma: VULKAN INŽENIRING, trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: VULKAN INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 1373 Rovte, Petkovec 6a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Brenčič Marjan, Idrija, Go-

dovič 53a, vstopil 10. 1. 1992, ter Kogoj
Erik, Spodnja Idrija, Na vasi 5, in Kavčič
Janez, Rovte, Petkovec 6a, vstopila 17. 6.
1998 – vložili po 700.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Rupnik Gregor, izsto-
pil 10. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Janez, imenovan 17. 6. 1998,
Brenčič Marjan, razrešen 17. 6. 1998 kot
direktor in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo kot namestnik direktorja, in za-
stopnik Kogoj Erik, imenovan 17. 6. 1998,
ki zastopa družbo kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2932 Proiz-
vodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1998.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici s
firmo G & M, d.o.o., Godovič.

Rg-300907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03978 z dne 26. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa GAMS, Podjetje za razvoj in izva-
janje posebnih oblik turizma, d.o.o., Do-
bovec, Župa 4, sedež: Župa 4, 1423 Do-
bovec – Trbovlje, pod vložno št.
1/12659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5513006
Firma: GAMS, razvoj, projektiranje, in-

ženiring, d.o.o., Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 90

Skrajšana firma: GAMS, d.o.o., Trbov-
lje

Sedež: 1420 Trbovlje, Cesta Tončke
Čeč 90

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1998: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 7. 1998.

Rg-300908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03959 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ELEKTRO-PLIN SERVIS, Storitve-
no, servisno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Krivec 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11406/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, deležev in osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5575982
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 4,675.000 SIT
Ustanovitelja: Grilc Darko, vstopil 18. 1.

1991, in Mihovec-Grilc Margareta, vstopila
30. 9. 1993, oba iz Ljubljane, Krivec 72,
vložila po 2,337.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 6. 1998.

Rg-300909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03923 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa TECHNO SKY, družba za video in
filmsko produkcijo, d.o.o., sedež: Pre-
glov trg 7-9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10222/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5918138
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 57
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

3. 6. 1998.

Rg-300910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03824 z dne 18. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa OTA-S, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Čufarjeva ul. 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25704//00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5860091
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403

Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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.

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

Rg-300911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03813 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa PAVLIN, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., sedež: Grič 9, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06425/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5357209
Ustanoviteljica: Pavlin Jakob, izstopil

28. 5. 1998; Kočar Branka, Ljubljana, Grič
9, vstopila 27. 2. 1990, vložila 5,794.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1998.

Rg-300912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/03765 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa LESDOG, Proizvodnja in storitve,
d.o.o., Kočevje, sedež: Cesta v Log 14,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/16216/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5586372
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 1450

Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1998.

Rg-300913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03764 z dne 20. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa EUREKA, podjetje za gradnjo,
inženiring, prodajo, posredništvo, zasto-
panje in marketing, d.o.o., Medenska c.
73, Ljubljana, sedež: Medenska c. 73,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5427118
Firma: EUREKA, podjetje za gradnjo,

inženiring, prodajo, posredništvo, zasto-
panje in marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: EUREKA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 31
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 1716

Proizvodnja šivalnih sukancev; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670

Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesolj-
skih plovil; 3542 Proizvodnja koles; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga 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 stek-
larska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-

tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina 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, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
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nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 6. 1998.

Rg-300942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05765 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa KOMONT, d.o.o., podjetje za in-
stalacijska in zaključna dela v gradbe-
ništvu, Ljubljana, Melikova 34, sedež:
Melikova 34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5476933
Firma: KOMONT, d.o.o., podjetje za

instalacijska in zaključna dela v gradbe-
ništvu

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

Osnovni kapital. 2,105.800 SIT
Ustanovitelj: Kocjančič Stanislav, Ljub-

ljana, Melikova 34, vstopil 29. 1. 1991, vlo-
žil 2,105.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjančič Stanislav, imenovan 29. 1.
1991.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s prememba akta o ustanovitvi z
dne 7. 10. 1998.

Rg-300944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05602 z dne 15. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LINK PRO, informatika, trženje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva
26, sedež: Trubarjeva 26, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5873428

Firma: LINK PRO, informatika, trženje,
inženiring, d.o.o., Ljubljana

Sedež:  1000  Ljubljana,  Vodovod-
na 97.

Rg-300946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05130 z dne 28. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa LACKNER, hladilna tehnika,
d.o.o., sedež: Medvedova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16599/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, deležev in osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5623952
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: KALTE-KLIMA-TECHNIK

LACKNER GMBH&COKG, Celovec, St. Ru-
prechter Strasse 18, vstopil 10. 2. 1994,
vložil 1,574.999,95 SIT, in Marolt Janko,
Ljubljana, Delavska ulica 8, vstopil 15. 3.
1992, vložil 525.000,05 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
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nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično 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 analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1998.

Rg-300947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05064 z dne 5. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319647
Firma: ECHO SON, družba za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ECHO SON, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na griču 5

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Prijatelj Mojca, Ljublja-

na, Na griču 5, vstopila 21. 8. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Prijatelj Mojca in direktor Prijatelj
Anton Viktor, imenovana 21. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
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nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05059 z dne 12. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31105/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1319582

Firma: ČUDEN MARČ, storitve in trgo-
vina, k.d.

Skrajšana firma: ČUDEN MARČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Ma-

vsarjeva cesta 10
Ustanovitelja: Čuden Marjan, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Holc Zden-
ka, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgovarja,
oba iz Notranjih Goric, Mavsarjeva cesta
10, vstopila 27. 8. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuden Marjan, imenovan 27. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 4521 Splošna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 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.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-300950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05057 z dne 12. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30840/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1294423001
Firma: FORMA NUOVA, reklamne tab-

le, grafični inženiring in športni marke-
ting, d.o.o., Podružnica Kranj

Skrajšana firma: FORMA NUOVA,
d.o.o., Podružnica Kranj

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34
Ustanoviteljica: FORMA NUOVA, d.o.o.,

Ljubljana, Grič 4, vstopila 25. 8. 1998, od-
govornost: vpisana kot ustanoviteljica po-
družice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urh Bojan, Ljubljana, Grič 4, imeno-
van 25. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1998: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-300952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05043 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PORSCHE IMMOBILLIEN SLO, pod-
jetje za trgovino, posredovanje, zasto-
panje, marketing in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24318/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5790760
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Freyer Rok, razrešen 12. 8. 1998;
prokurist Tavčar Franc, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 174, imenovan 12. 8. 1998.

Rg-300953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05041 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa AM.CO, trgovina in zastopstva,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 91, sedež: Voj-
kova 91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5327261
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ambrožič Albin in Ambrožič

Zorka, ki sta vložila po 1,500.000 SIT, ter
Ambrožič Dejan, ki je vložil 1,000.000 SIT,
vsi iz Ljubljane, Einspielerjeva 4, vstopili
7. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Am-
brožič Zorka, razrešena 17. 7. 1998 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, in
direktor Ambrožič Albin, imenovan 17. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 7. 1998.

Rg-300956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05010 z dne 15. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa TRGOVINSKA AGENCIJA, uvoz,
izvoz, elektronika, vinarstvo, d.o.o., Med-
vode, sedež: Spodnja Senica 10b, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/08556/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5418968
Firma: WILSONIC, zastopanje in trgo-

vina s profesionalno industrijsko elek-
troniko, d.o.o.

Skrajšana firma: WILSONIC, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1998: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 9. 1998.

Rg-300958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05008 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu
vpisa KOVAČ & CO, Podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino d.o.o., Pot k Savi 3,
Ljubljana, sedež: Pot k Savi 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, deležev, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5358361
Ustanovitelj: Babnik Marija Viljema, Bab-

nik Tomaž in Babnik Mojca, izstopili 1. 8.
1998; Babnik Rok, Ljubljana, Pot k Savi 9,
vstopil 12. 2. 1990, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babnik Tomaž, razrešen 1. 8. 1998;
direktor Babnik Rok, imenovan 1. 8. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 8. 1998.

Rg-300962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04362 z dne 21. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31079/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1317733
Firma: MEDI-KOŠČAK, fizioterapija,

medicinske storitve in rekreacijske de-
javnosti, k.d.

Skrajšana firma: MEDI-KOŠČAK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  1294  Višnja  Gora,  Dedni

Dol 33
Ustanovitelja: Koščak Blanka, Višnja Go-

ra, Dedni Dol 33, ki odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Zaman Romana, Ljubljana,

Vojkova cesta 87, ki je vložila 1.000 SIT in
ne odgovarja, vstopila 17. 7. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Koščak Blanka, imenovana 17. 7.
1998.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-300963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04334 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ANDINO-HYDROPOWER ENGI-
NEERING, Inženiring podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Bezlajev
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18150/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5606144
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Prodan Zoran, razrešen 17. 7. 1998;
Mirjanič Dušan, Ljubljana, Štihova 9, razre-
šen 17. 7. 1998 kot član uprave in imeno-
van za direktorja, in član uprave Andriševič

Janko, Ljubljana, Brilejeva 16, imenovan
17. 7. 1998, ki zastopa družbo skupaj z
ostalimi člani uprave.

Rg-300967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03810 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BIROMONT, Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Polanškova 3, sedež: Po-
lanškova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5620767
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 6. 1998.

Rg-300968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03153 z dne 19. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠPICA INTERNATIONAL, sistemi
za avtomatsko identifikacijo, d.o.o., se-
dež: Slovenska 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02487/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in deležev ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5293774
Osnovni kapital: 59,715.000 SIT
Ustanovitelji: Stanovnik Tone, Ljubljana,

Zofke Kvedrove 12, vložil 29,260.350 SIT,
Pušić Andrija, Ljubljana, Podutiška 18, vlo-
žil 11,345.850 SIT, Mavrič Slavko, Ljublja-
na, Mance Komanove 10, vložil 8,360.100
SIT, Sluga Jernej, Ljubljana, Koseskega 3,
vložil 7,165.800 SIT, in Borisov Vladimir,
Portorož, Cvetna pot 11, vložil 3,582.900
SIT – vstopili 9. 11. 1989, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 5. 1998.

Rg-300971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01931 z dne 8. 10. 1998 pri subjektu
vpisa GROM, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
sedež: Mali log 13, 1318 Loški potok,
pod vložno št. 1/19584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5666937
Firma: GBM, Gradbeno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: GBM, d.o.o.
Ustanovitelja: Mohar Branko, vstopil

20. 7. 1992, in Mohar Marija, vstopila
26. 3. 1998, oba iz Loškega potoka, Mali
Log 13, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1998.

Rg-300972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01852 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa PAPER PRO, finančni inženiring in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlo-
ve 6, sedež: Ane Ziherlove 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21443/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5718872
Ustanovitelj: Povše Igor, izstopil 23. 3.

1998; Dallasta Enzo, Pieve Dicaddore, Vila
Palatini 4, vstopil 23. 3. 1998, vložil
110.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Povše Igorju, ki je bil razrešen
23. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 3. 1998.

Rg-300974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01846 z dne 7. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ŽAGA BELA VODA, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Travnik 121, 1318 Loški potok, pod
vložno št. 1/29563/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1122932
Osnovni kapital. 8,060.000 SIT
Ustanovitelji: Bartol Janez, Ljubljana, Uli-

ca Milana Majcna 13a, vložil 2,807.000
SIT, Levstik Franc, Loški potok, Travnik 98,
vložil 683.140 SIT, Sever Peter, Kamnik,
Pibernikova cesta 23, Šmarca, vložil
1,400.000 SIT, in Mikulič Anton, Loški po-
tok, Travnik 124, vložil 2,809.860 SIT –
vstopili 21. 3. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.

Rg-300975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/01794 z dne 6. 10. 1998 pri subjektu
vpisa STVA, agencija za proizvodnjo in
distribucijo avdio-video izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pražakova 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19277/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5792827
Ustanovitelji: KOBE STUDIO – TV

PRODUKCIJA, d.o.o., Ljubljana, Pražako-
va 8, KOBE MARKETING, Trgovina, turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Stari trg ob Kol-
pi, Stari trg ob Kolpi 33, in Kobe Marko,
izstopili 5. 12. 1997; Kobe Zdravko, Stari
trg ob Kolpi 33, vstopil 5. 12. 1997, vložil
4,472.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 12. 1998.

Rg-300978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/00771 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa INSTAL, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica Jožeta Jame 14, sedež: Ulica
Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana Šen-
tvid, pod vložno št. 1/05799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5374081
Ustanovitelja: Gobec Peter Boris, Ljub-

ljana-Črnuče, Tominškova 59, vložil
5,913.379,09 SIT, in Stermenszky Bo-
ris-Jožef, Ljubljana, Novo Polje, Cesta
IV/11, vložil 5,568.910,40 SIT – vstopila
16. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjata;
Gregorič Janko, Drašler Mitja, Drašler Jo-
žef-Silvester, Prah Anton-Valentin, Grbec
Borut, Štraus Ivan in Lapajne Rozalija, izsto-
pili 28. 10. 1997.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Drašler Mitji, ki je bil razrešen
4. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradn-
jah; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičn-
inami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnolgoije; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-300981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04338 z dne 8. 9. 1998 pri subjektu
vpisa ROBERT BOSCH, trgovsko in servi-
sno podjetje, d.o.o., Celovška 228, Ljub-
ljana, sedež: Celovška 228, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20425/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5688515
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Beesch Manfred, Stuttgart, ZRN, raz-
rešen 7. 7. 1998; Irgolič Igor, Ljubljana,
Pražakova ulica 20, razrešen 7. 7. 1998
kot prokurist in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-300983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05922 z dne 21. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa BSB, podjetje za proizvodnjo,
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., se-
dež: Jakhlova 22, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/05564/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5405742
Firma: BSB, zaključna dela v gradbe-

ništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: BSB, d.o.o.
Sedež: 1261 Dobrunje, V Češnjico

12, Sadinja vas
Ustanovitelj: Bukovac Stanislava, izsto-

pila 13. 10. 1998; Zupančič Martin, Gro-
suplje, Jakhlova 22, vstopil 13. 10. 1998,
vložil 1,666.920 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bukovac Stanislava, razrešena
13. 10. 1998; direktor Zupančič Martin,
imenovan 13. 10. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1998.

Rg-300984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06438 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa IMEX TRADE, podjetje za trgovi-
no in zunanjo trgovino, Domžale, d.o.o.,
sedež: Sejmiška 11, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/04660/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, naslova ustanovitelja in
zastopnika, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5333016
Firma: IMEX TRADE, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: IMEX TRADE, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 13
Ustanovitelj: Novak Dušan, Domžale,

Kamniška cesta 15, Rodica, vstopil 8. 2.
1990, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Dušan, imenovan 8. 2. 1990.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa

Rg-300986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/14667 z dne 29. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VELIKA PLANINA, zaklad narave,
podjetje za rekreacijo in gostinstvo,
Kamnik, d.o.o., sedež: Glavni trg 23,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/14067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5551862
Firma: VELIKA PLANINA, zaklad nara-

ve, podjetje za žičničarstvo, gostinstvo,
turizem in rekreacijo, d.o.o.

Sedež: 1242 Kamniška Bistrica, Kam-
niška Bistrica 2

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Dru-
go založništvo; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5248 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 8042 Drugo izobraževanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9252
Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-300989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06227 z dne 29. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa OGM-BI, podjetje za tuja za-
stopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vrhovci, C. X/31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11789/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, naslova ustanoviteljice
in zastopnice, zastopnika, naziva zastopni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5477174
Firma: OGM-BI, podjetje za tuja za-

stopstva, zunanjo in notranjo trgovino,
proizvodnjo ter opravljanje poslovnih in
drugih storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: OGM-BI, d.o.o.
Sedež:  1360  Vrhnika,  Pod  Hrušev-

co 32
Ustanoviteljica: Ilić Eva Dunja, Ljubljana,

Vodnikova 6, vstopila 22. 4. 1997, vložila
1,502.356 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ilič Radenko, razrešen 27. 10. 1998,
Ilić Ljubomir, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
44, razrešen 27. 10. 1998 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, zastopnica Ilić Eva Dunja,
imenovana 22. 4. 1997; zastopnik Ilić Mi-
roslav, ljubljana, Vodnikova 6, imenovan
27. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 12. 1998.

Rg-300990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06231 z dne 22. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31375/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339079
Firma: LITERAL, informacijske tehno-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Alkalaj Vladimir, Ljubljana,

Cesta na Brdo 18, in Dokler Joahim, Ljub-
ljana, Zaloška 92, vstopila 19. 8. 1998, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Alkalaj Vladimir, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Dokler Joahim,
imenovan 19. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-300991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06302 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ENERGUS, inženiring, proizvod-
nja, montaža in vzdrževanje energetskih
naprav, trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo Ljubljana, d.o.o., Bratovševa
pl. 20, sedež: Bratovševa ploščad 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5492050
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998:

28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 28720 Proizvodnja embala-
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že iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 29550 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;

51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 11. 1998.

Rg-300992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06303 z dne 23. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/11945/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matičnašt.: 5492050002
Firma: ENERGUS, inženiring, proizvod-

nja, montaža in vzdrževanje energetskih
naprav, trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo, Ljubljana, d.o.o., Podružnica
Cerknica, Bločice 39-Grahovo

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1380 Cerknica, Bločice 39
Ustanovitelj: ENERGUS, inženiring, pro-

izvodnja, montaža in vzdrževanje energet-
skih naprav, trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo, Ljubljana, d.o.o., Bratovševa
ploščad 20, vstopil 3. 11. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bezjak Elizabeta, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 20, imenovana 3. 11.
1998, kot vodja podružnice zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 28720 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 0Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 29550 Proizvodnja strojev za indu-

strijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 45210
Splošna gradbena dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-300993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06883 z dne 30. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa NFD, INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4, sedež: Trdinova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi NFD
2 INVESTICIJSKI SKLAD, pooblaščena in-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4649

vesticijska družba, d.d. (1/30684/00), s
temile podatki:

Matična št.: 5985536
Pripojitev k NFD 2 INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Trdinova 4, Ljubljana (1/30684/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe SV
1784/98 z dne 21. 10. 1998. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-300994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06885 z dne 31. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe NFD
investicijski sklad, d.d., povečanje osnov-
nega kapitala, odobreni kapital in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1294261
Osnovni kapital: 29.318,666.000 SIT
Direktor Sklada je pooblaščen povečati

osnovni kapital Sklada v prvih petih letih od
vpisa pripojitve v sodni register za
921,553.598 SIT (devetstoenaindvajset mili-
jonov pestotriinpetdeset tisoč petsto osemin-
devetdeset tolarjev), in sicer: – v poslovnem
letu 1999 (tisoč devetsto devetindevetdeset)
za 253,461.665 SIT (dvestotriinpetdeset mi-
lijonov štiristoenaišestdeset tisoč šeststope-
tinšestdeset tolarjev, – v poslovnem letu 2000
(dva tisoč) za 288,001.664 SIT (dvestoose-
minosemdeset milijonov en tisoč šeststošti-
riinšestdeset tolarjev), – v poslovnem letu
2001 (dva tisoč ena) za 148,829.083 SIT
(stooseminštirideset milijonov osemstodeve-
tindvajset tisoč triinosemdeset tolarjev), – v
poslovnem letu 2002 (dva tisoč dva) za
110,212.213 SIT (stodeset milijonov dvestod-
vanajst tisoč dvestotrinajst tolarjev), – v po-
slovnem letu 2003 (dva tisoč tri) za
86,507.973 SIT (šestinosemdeset milijonov
petstosedem tisoč devetstotriinsedemdeset
tolarjev, – v poslovnem letu 2004 (dva tisoč
štiri) za 34,541.000 SIT (štiriintrideset milijo-
nov petstoenainštirideset tisoč tolarjev).

Sprememba statuta z dne 24. 11. 1998.
Pripojitev NFD INVESTICIJSKI SKLAD,

pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4 (1/29985/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe SV 1784/98
z dne 21. 10. 1998.

Rg-300995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06921 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa GRČA COMMERCE, podjetje za
storitve, prevoze in trgovino, d.o.o., Dvor
5, Šmartno pri Litiji, sedež: Dvor 5, 1275
Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/30566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, ustano-
vitelja, deleža, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 1263382
Firma: GRČA COMMERCE, podjetje za

storitve, prevoze in trgovino, d.o.o., Veli-
ka Štanga 7, Šmartno pri Litiji

Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Velika
Štanga 7

Ustanovitelj: Kastelic Damjan, Šmartno
pri Litiji, Velika Štanga 7, vstopil 15. 4.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Možina Matjaž, izstopil 3. 12.
1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Možina Matjažu, ki je bil razrešen
3. 12. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 12. 1998.

Rg-300996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06924 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SSF-INTERWOLF, proizvodnja vi-
jakov, d.o.o., sedež: OIC Logatec, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/19940/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5675464
Sedež: 1370 Logatec, Obrtna cona

Logatec 3.

Rg-300997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06925 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTERWOLF TRADE, d.o.o., trgo-
vina in storitve, sedež: OIC Logatec,
1370 Logatec, pod vložno št.
1/30107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1243896
Sedež: 1370 Logatec, Obrtna cona

Logatec 3.

Rg-300999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06944 z dne 21. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31371/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353578
Firma: PROSIBA, trženje in zastopa-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Lo-

ko 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kulašić Saša, Ljubljana,

Stranska pot 10, vstopil 25. 11. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kulašić Saša, imenovan 25. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-

balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-

gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06947 z dne 21. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31372/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353608
Firma: SEF S, Svetovanje, ekonomi-

ka, finance, d.o.o.
Skrajšana firma: SEF S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bolha Stanislava, Ig pri

Ljubljani, Ig 166a, vstopila 12. 11. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bolha Stanislava, imenovana
12. 11. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-301001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06948 z dne 18. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31366/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353616
Firma: FATUR ZORAN, servisiranje, in-

štaliranje grafične opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: FATUR ZORAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Martina Krpa-

na ulica 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Fatur Zoran, Ljubljana, Mar-

tina Krpana ulica 20, vstopil 18. 11. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fatur Zoran, imenovan 18. 11. 1998,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2852 Splošna mehanična
dela; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 4531
Električne inštalacije; 5250 Trgovina na
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drobno z rabljenim blagom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-301002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06949 z dne 22. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31376/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353624
Firma: PREMIER – ADRIA, inženiring,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PREMIER – ADRIA,

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Peruzzije-

va 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Verbančič Damjan, Šmarje

Sap, Mali vrh pri Šmarju 67, vstopil 1. 12.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verbančič Damjan, imenovan 1. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998:
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 27410 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 31610 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 36210 Kovanje kovancev in me-
dalj; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji

lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-

delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 64200 Tele-
komunikacije; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
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dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-301003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06964 z dne 21. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31370/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353632
Firma: LAR EST, d.o.o., podjetje za

vzdrževanje in upravljanje, Ljubljana
Skrajšana firma: LAR EST, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 13
Osnovni kapital: 2,421.700 SIT
Ustanoviteljica: Tomić Stojanka, Ljublja-

na, Gregorčičeva 13, vstopila 26. 11.
1998, vložila 2,421.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomić Stojanka, imenovana
26. 11. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, 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 teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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 teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07097 z dne 29. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SONCE, podjetje za svetovanje
in inženiring, d.d., sedež: Mestni trg 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01947/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme in ustanovite-
ljev ter izbris članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5273986
Firma: SONCE, podjetje za svetova-

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

govornostjo
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba

in zasebni delničarji po programu lastnin-
skega preoblikovanja, izstopili 19. 12.
1998; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 11,321.000
SIT, in Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Dunajska 56, vložil 11,
321.000 SIT, ki sta izstopila iz d.d. in vsto-
pila v d.o.o., ter KOMPAS SKLAD 2, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vložil 90,567.000
SIT, Drobnič Mojca, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 104, vložila 71.000 SIT, Podnar
Janez, Škofja Loka, Sorška 27, vložil
71.000 SIT, Brataševec Jelka, Ljubljana,
Zelena pot 20, vložila 4,896.000 SIT, Šir-
celj Vera, Ljubljana, Sneberska 28, vložila
71.000 SIT, in Oven Edvard, Ljubljana, Kri-
vec 71, vložil 4,896.000 SIT, ki so vstopili
29. 12. 1998 – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Člani nadzornega sveta: Drobnič Mojca,
Kovačič Tomislav in Šircelj Vera so izstopili
29. 12. 1998.

Rg-301010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/02695 z dne 5. 11. 1998 pri subjektu
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vpisa RADIOTEL, trgovina in inženiring,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26955/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5908264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Orehek Boris, razrešen 3. 4. 1998;
direktor Fojkar Marko, Koper, Cesta na Mar-
kovec 10a, imenovan 3. 4. 1998.

Rg-301012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05242 z dne 9. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319833
Firma: FDS RESEARCH, družba za ra-

ziskave in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: FDS RESEARCH,

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

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Suha-

dolčanova 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Trdič Francelj, Ljubljana-Čr-

nuče, Suhadolčanova 28, vstopil 3. 9.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trdič Francelj, imenovan 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-301014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05270 z dne 3. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31181/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1318551
Firma: SET-TRADE, storitve, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o., Moravče
Skrajšana firma: SET-TRADE, d.o.o.,

Moravče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1251 Moravče, Sveti Andrej 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Eržen Stanislav, Cerkno,

Planina pri Cerknici 42, vstopil 10. 9. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Stanislav, imenovan 10. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz

vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2420 Pro-
izvodnja razkužil, pesticidov in drugih agro-
kemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskar-
skih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;

2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja
drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
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motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Prizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
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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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;

9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-301015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05286 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa HERVIS, Šport in moda, d.o.o.,
sedež: Šmartinska 152g, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5966574
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Černe Aleš, Ljubljana, Velebitska 16,
imenovan 14. 9. 1998, družbo lahko zasto-
pa samo skupaj z drugim direktorjem ali
drugim prokuristom.

Rg-301016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05287 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa BENCKISER ADRIATIC, trgovinska
družba, d.o.o., sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1272870
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zinkiewicz Bronislaw, razrešen 27. 8.
1998; prokurist Burghardt Gunther Gangolf,
Varšava, Ul. Dzika 19/23m. 93, imenovan
27. 8. 1998.

Rg-301019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05784 z dne 2. 11. 1998 pri subjektu
vpisa AUDAX, računalniški in industrijski
inženiring, d.o.o., sedež: Koprska 94,
1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/25137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5832420
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 59
Osnovni kapital: 3,309.000 SIT
Ustanovitelji: Kobal Peter, Vrhnika, Be-

tajnova 48, in Tušar Tomaž, Cerkno, Polja-
ne 1, vstopila 22. 12. 1993, ter Hrovatič
Andrej, Ljubljana, Riharjeva 30, vstopil 5. 5.
1994, vložili po 1,103.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 10. 1998.

Rg-301020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05791 z dne 19. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31245/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328425
Firma: TOYOTA ADRIA, Podjetje za iz-

voz, uvoz in promet z vozili, d.o.o., oziro-
ma v angleškem jeziku: TOYOTA ADRIA,
Company for export, import and trade
with vehicles, Ltd.

Skrajšana firma: TOYOTA ADRIA, d.o.o.,
oziroma v angleškem jeziku: TOYOTA
ADRIA Ltd.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 51
Osnovni kapital: 167,000.000 SIT
Ustanoviteljici: TOYOTA TSUSHO COR-

PORATION, Nakamura-Ku, Nagoya, 7-23,
Meieki 4-chome, vložila 150,300.000 SIT,
in TOYOTA TSUSHO EUROPE societe
anonyme, Bruselj, Avenue Louise 149
bte. 12, vložila 16,700.000 SIT, vstopili
13. 10. 1998, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nagase Masao, Urayasu Coty-Chiba
Pref., Tamioka 2-2-11-201, in prokurist Kri-
stan Marjan, Ljubljana, Smrtnikova 4, ime-
novana 13. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-301022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05794 z dne 19. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31237/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328450
Firma: RITTAL, prodaja stikalnih

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

govornostjo
Sedež: 1533 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: RITAL SCHALTSCHRANKE

Gesellschaft m.b.H., Dunaj, Laxenburger
Strasse 246a, vstopil 21. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jazbinšek Oto, Novo mesto, Šentjošt
9b, imenovan 21. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1998:
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
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stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo.

Rg-301024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05828 z dne 13. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31226/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1328549
Firma: NN INTERNATIONAL MARKET-

ING TEAM, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NN INTERNATIONAL

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica 28. ma-

ja 53
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rogelj Ignac, Ljubljana,

Kašeljska cesta 42a, in Karlatec Natalia,
Ljubljana, Ulica 28. maja 53, vstopila
15. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Rogelj Ignac in Karlatec Natalia,
imenovana 15. 10. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-

salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 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; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-301030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06278 z dne 16. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31229/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339133
Firma: COPARTNER, d.o.o., Ljubljana,

Svetovanje v partnerstvu
Skrajšana firma: COPARTNER, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pogorelec Tomaž, Kočev-

je, Podgorska ulica 2, Mlakar Miro, Stari trg
pri Ložu, Ograde 19, in Abrahamsberg Mi-
lan, Ribnica, Ob Bistrici 8, vstopili 27. 10.
1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Mlakar Miro in Abrahamsberg Mi-
lan, imenovan 27. 10. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim Posredništvom; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;

7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje.

Rg-301032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06306 z dne 16. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa ADR-ING, podjetje za inženiring
in izgradnjo objektov, d.o.o., sedež: Ižan-
ska cesta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17968/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5644950
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 2a.

Rg-301034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06998 z dne 29. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31390/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353675
Firma: MOJ PC, računalništvo in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOJ PC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposka 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Dovgan Nataša, Ljubljana,

Glinškova ploščad 1, in Erbežnik Miran,
Ljubljana, Dvorni trg 1, vstopila 28. 10.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Grabar Vladimir, Ljubljana, Gospo-
ska ulica 3, ter prokurista Dovgan Nataša in
Erbežnik Miran, imenovani 28. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998:
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
64120 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 64200 Telekomunikacije;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
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nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-301035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06981 z dne 29. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MODRIJAN, založba, d.o.o., se-
dež: Stari trg 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26043/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5865751
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 24
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 11. 1998.

Rg-301036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05508 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVTO G, Trgovina z motornimi
vozili in rezervnimi deli, d.o.o., sedež:
Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5985374
Ustanovitelji: Križaj Matjaž, Križnar Jurij

in Kamin Franc, izstopili 24. 9. 1998; AGEP
HOLDING ANSTALT, Vaduz Aeulestrasse
38, vstopil 24. 9. 1998, vložil 750.000 SIT,
Mujezinović Ibrahim, Tešanj Krndija TKA
5/9, vstopil 21. 11. 1997, vložil 375.000
SIT, in Križaj Primož, Škofja Loka, Šolska
ulica 6, vstopil 9. 10. 1996, vložil 375.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Križnar Juriju, ki je bil razrešen
24. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 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; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1998.

Rg-301040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06991 z dne 22. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA,
Podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no, Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska
130, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5523869
Ustanovitelj: PHILIP MORRIS INTERNA-

TIONAL FINANCE CORPORATION, Brook,
New York, 800 Westchester Avenue, Rye,

in INTERNATIONAL TOBACCO CO. INC.,
Stattion, New York, 10017, p.o. Box 2107
Grand Central, izstopila 4. 12. 1998; FTR
HOLDING S.A., Neuchatel, Quai Jeanre-
naud 3-5, vstopil 4. 12. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 12. 1998.

Rg-301041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06362 z dne 15. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339265
Firma: HUI HUANG, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: HUI HUANG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 76
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hu Shouhong, Hecheng,

Zheijang, Caichang št. 3, in Chen Bing-
bang, Chengguan, Zheijang, Beiguoqiao št.
46, vstopila 4. 11. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hu Shouhong in prokuristka Maurič
Mihaela, Maribor, Naveršnikova ulica 14,
imenovana 4. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998:
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-301042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06337 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31336/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339192
Firma: SIAL ENGINEERING CO, pro-

jektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SIAL ENGINEERING

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Osnovni kapital: 3,760.000 SIT
Ustanovitelji: Benca Izet, Ljubljana, Ulica

bratov Učakar 50, Mevlid Mehićić, Tuzla,
Zvornik, Meteriže 4/2, Sarajlić Fadil, Zvor-
nik, F. Kljajića 107/a, Tupeković Hrusto,
Zvornik, 19. Birčanske 149, in Sarajlić Nu-
sret, Zvornik, F. Kljajića 107a, vstopili
20. 10. 1998, vložili po 752.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Benca Izet in prokurist Tupeković
Hrusto, imenovana 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-301043
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06373 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa FIDUCIA, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem ter druge storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Poljan-
ska 52, sedež: Poljanska 52, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07410/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5385717
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Kalan Polona, razrešena 31. 10.
1998; Sagadin Jože, Škofja Loka, Podlub-
nik 261, razrešen 31. 10. 1998 kot proku-
rist in imenovan za direktorja, in Milinovič
Branimir, Hrastnik, Brnica 13, imenovan
31. 10. 1998, ki zastopa družbo kot po-
močnik direktorja.

Rg-301046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06890 z dne 16. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31360/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1331949
Firma: GGT, storitve in posredništvo,

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

govornostjo
Sedež: 1301 Krka, Podbukovje 3
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Klavora Mladen, Ljubljana,

Česnikova 6, vložil 1,064.000 SIT, in Zrim-
šek Iztok, Krka, Podbukovje 3, vložil
1,036.000 SIT – vstopila 27. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zrimšek Iztok in prokurist Klavora Mla-
den, imenovana 27. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 4531 Električne inštalacije; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim Posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;

7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

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

Rg-301048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07088 z dne 21. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa VOTAN LEO BURNETT, podjetje
za avtorske storitve s področja tržnih
komunikacij, audio in video medijev, ne-
posrednega trženja, stikov z javnostmi...,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 20,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11850/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5476003
Sedež: 1000 Ljubljana, Levstikova 14.

Rg-301050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06331 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SUCCESS 2000, družba za eko-
nomski, poslovni, organizacijski inženi-
ring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06052/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe, uskladi-
tev in spremembo dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5464595
Firma: SUCCESS 2000, družba za

ekonomski, poslovni, organizacijski in-
ženiring in svetovanje, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: SUCCESS 2000,
d.o.o.

Osnovni kapital: 3,753.612 SIT
Ustanovitelja: Kuret Srdan, Ljubljana,

Kotnikova 17, vložil 3,379.051 SIT, in Vid-
mar-Kuret Mira, Ljubljana, Kotnikova 17, vlo-
žila 374.561 SIT – vstopila 22. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikoma Vidmar-Kuret Miri, ki je bila
razrešena 3. 11. 1998, in Kuret Arzeniju, ki
je bil razrešen 9. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 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, 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; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-

ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.

Rg-301052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06895 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MARKET ŠPIK, d.o.o., Trgovsko
podjetje, Trbovlje – Gimnazijska c. 15e,
sedež: Gimnazijska c. 15e, 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/16160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, uskladitev in spremembo de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5597021
Firma: MARKET ŠPIK, d.o.o., Trgov-

sko podjetje, Trbovlje
Sedež: 1420 Trbovlje, Kolonija 1. ma-

ja 11a
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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-
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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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1998.

Rg-301053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06896 z dne 24. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa RHONE-POULENC RORER PHAR-
MASERVICES, Antony, Podružnica Ljub-
ljana, sedež: Slamnikarska 1, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/30986/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1304313
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 12.

Rg-301055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06907 z dne 22. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353519
Firma: M+S, trgovina, storitve, uvoz in

izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: M+S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Sodnikarjeva 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Merhar Silvo, Brezovica pri

Ljubljani, Sodnikarjeva ulica 9, vstopil

30. 11. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merhar Silvo, imenovan 30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998:
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71310 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06972 z dne 21. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BARVA-LESK KOVAČIČ & CO., za-
ključna gradbena dela, d.n.o., Ig, sedež:
Ig 262, 1292 Ig, pod vložno št.
1/28885/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5996716
Ustanoviteljica: Ostanek Antonija, izstopi-

la 25. 11. 1998; Kovačič Marija, Ig 262,
vstopila 25. 11. 1998, vložila 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ostanek Antonija, razrešena
25. 11. 1998; družbenica Kovačič Marija,
imenovana 25. 11. 1998, zastopa družbo
kot pomočnica direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1998.

Rg-301058
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/06370 z dne 21. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa HABANERO, podjetje za svetova-
nje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
Izletniška 5, sedež: Izletniška 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23413/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5760097
Osnovni kapital: 2,630.000 SIT
Ustanoviteljica: Bedenk-Žalac Jana,

Ljubljana-Črnuče, Izletniška 5, vstopila
31. 12. 1993, vložila 2,630.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 10. 1998.

Rg-301060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04432 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa NORD CONSULTING, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Sneberska 30, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04373/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deleža, zastopnika in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5341167
Ustanovitelj: Cerovac Željko, izstopil

13. 7. 1998; Merjasec Marjan, Medvode,
Zgornje Pirniče 103, vstopil 12. 10. 1995,
vložil 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerovac Željko, razrešen 13. 7.
1998; direktor Merjasec Marjan, imenovan
13. 7. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 7. 1998.

Rg-301061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04355 z dne 21. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KILOVAR, Podjetje za trgovino in
servisne storitve, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 58, sedež: Vojkova 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02017/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5280559
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 3130

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1998.

Rg-301076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05258 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KONT, Knjigovodske storitve,
d.o.o., Domžale, Tolstojeva 14, sedež:
Tolstojeva 14, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/03327/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova, osnovnega kapitala, ustano-

viteljev, deležev, družbene pogodbe in da-
tuma imenovanja zastopnice ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5305632
Firma: KONT, računovodske storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KONT, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Čufarjeva 20a
Osnovni kapital: 7,280.000 SIT
Ustanovitelji: Kopušar Jožef, Domžale,

Tolstojeva 14, vložil 2,100.000 SIT, Kopu-
šar Nevenka, Domžale, Tolstojeva 14, vloži-
la 2,240.000 SIT, in Letnar Tjaša, Domža-
le, Zrinjskega ulica 1a, vložila 1,610.000
SIT, ki so vstopili 12. 12. 1989, ter Kopu-
šar Jasna, Domžale, Tolstojeva 14, vložila
1,330.000 SIT, ki je vstopila 14. 9. 1998 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kopušar Nevenka, razrešena in
ponovno imenovana 6. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 9. 1998.

Rg-301077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06242 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PROVITA, posredništvo in storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., sedež: Spodnje Ga-
meljne 65, 1211 Ljubljana-Šmartno, pod
vložno št. 1/30279/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1244078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hladnik Gorazd, razrešen 28. 10.
1998; direktorica Vide Hladnik Andreja,
Ljubljana, Štihova 12, imenovana 28. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06274 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu vpi-
sa DR. KOŠOROK, zasebni medicinski cen-
ter, d.o.o., sedež: Litostrojska 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26374/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova, osnovne-
ga kapitala, deleža dejavnosti, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5903386
Firma: TATROS – DR. KOŠOROK,

d.o.o., zasebni medicinski center
Skrajšana firma: TATROS – DR. KOŠO-

ROK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Osnovni kapital: 3,537.746,50 SIT
Ustanovitelj: dr. Košorok Pavle, Ljublja-

na, Erjavčeva 24, vstopil 17. 5. 1995, vložil
3,537.746,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Drobnič Košorok Marinka, Ljublja-
na, Erjavčeva 24, imenovana 5. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 9. 1998.

Rg-301079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06285 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa 1/31410/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1337971
Firma: TNC, družba za proizvodnjo in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TNC, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1310  Ribnica,  Škrabčev

trg 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Lovšin Marija, Ribnica,

Breg pri Ribnici 68, in Pucelj Olga, Ribnica,
Opekarska cesta 42, vstopili 14. 10. 1998,
vložili po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alojz Mihelič, Ribnica, Gorenjska ce-
sta 55, imenovan 21. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-301085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06927 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ČIŽMAN & CO., inženiring in go-
stinske storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Cesta Ceneta Štuparja 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05400/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5849420
Ustanoviteljica: Šturm Simona, Grosup-

lje, Polica 72, vstopila 1. 10. 1998, vložila
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Šturm Simona, imenovana
1. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev
kot pomočnica direktorja.

Rg-301086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06928 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BOJAN BRECELJ, inženiring, trgo-
vina in posredništvo, d.o.o., sedež: Brež-
na pot 22, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/04642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-

telja, deleža, zastopnika in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5325323
Ustanovitelja: Brecelj Bojan, vstopil 5. 2.

1990, vložil 900.000 SIT, in Brecelj Boris,
vstopil 11. 3. 1998, vložil 600.000 SIT, oba
iz Brezovice pri Ljubljani, Brežna pot 22,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brecelj Boris, razrešen in ponovno
imenovan 10. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 3. 1998.

Rg-301087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06940 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MASTOR, marketinške storitve,
d.o.o., Ljubljana, Hacquetova 9, sedež:
Hacquetova 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, os-
novnega kapitala, deleža, zastopnika in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5842069
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Serko Marjan, izstopil

1. 12. 1998; Rebec Martin, Brezovica,
Drobtinška pot 32, vstopil 1. 12. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebec Martin, imenovan 1. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-301088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06941 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OZELOT, agencijske storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hacquetova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5781094
Firma: OZELOT, nepremičnine, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: OZELOT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Jože, Ljubljana, Av-

činova 12, vstopil 30. 6. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rebec Martin, Brezovica, Drobtinška
pot 32, imenovan 3. 12. 1998.

Dejavnost, izbrisana 11. 1. 1999: 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 12. 1998.

Rg-301090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06952 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MOBICOM, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21c, sedež: Stegne 21c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24209/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, osnovnega kapitala, dele-
ža, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi s temilepodatki:

Matična št.: 5783399
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Emil, izstopil

25. 11. 1998; Bajec Rok, Ljubljana, Rebo-
ljeva 13, vstopil 30. 6. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Marinšek Emilu, ki je bil razrešen
25. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 28520 Splošna mehanična dela;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 30010 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 30020 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 31400 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 31500 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
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motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-

no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 62100 Zrač-
ni promet na rednih linijah; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64110
Javne poštne storitve; 64120 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-

nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 75120 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture
in druge socialne storitve, razen obveznega
socialnega zavarovanja; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 11. 1998.

Rg-301091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06956 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DONAL STT, skladiščenje, trans-
port, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 152 (BTC, d.d., javna skladišča),
sedež: Šmartinska 152 (BTC, d.d.), 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, dejavnosti, naslo-
va ustanovitelja in zastopnika ter družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5526698
Firma: DONAL STT, skladiščenje,

transport, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DONAL STT, d.o.o.
Ustanovitelj: Fritsch Ervin, Ljubljana,

Beblerjev trg 14, vstopil 15. 10. 1991, vlo-
žil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fritsch Ervin, imenovan 15. 10.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.

Rg-301533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00087 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BEIERSDORF, trgovina s sanitar-
nim kozmetičnim in tehničnim blagom
na debelo in drobno, d.o.o., sedež: Kar-
deljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5957788
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova uli-

ca 5.

Rg-301535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06194 z dne 12. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31452/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kopru in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5889359
Firma: KT-PREZENT, d.o.o., trgovina,

gostinstvo, turizem
Skrajšana firma: KT-PREZENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška uli-

ca 136
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Marjan, Prestranek,

Ul. Ivana Vadnala 19, vstopil 10. 8. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tavčar Katja, Prestranek, Ul. Iva-
na Vadnala 12, imenovana 23. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/04897/00.

Rg-301536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06637 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa EUROMAT, Trgovina, turizem, inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Rožičeva 1, se-
dež: Rožičeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20278/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5687276
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 15811

Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 6521 Finančni zakup (leasing).

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1998.

Rg-301537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06067 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ENSICO, d.o.o., Ljubljana, projekti-
ranje, razvoj, inženiring, sedež: Savska
3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14921/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5887585
Osnovni kapital. 90,241.000 SIT
Ustanovitelji: Matjaž Vuga, Šempeter pri

Gorici, Ulica Franca Baliča 26, vstopil 28. 8.
1998, vložil 18,500.000 SIT, ter Jerina Ju-
rij, Ljubljana, Vegova 6, vložil 9,500.000
SIT, Gruden Nada, Ljubljana, Žaucerjeva
18, vložila 9,500.000 SIT, Jurkas Miroslav,
Ljubljana, Glinškova ploščad 22, vložil
3,010.000 SIT, Kosi Vesna, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 3, vložila 9,506.000 SIT, Lestan
Darko, Šempeter pri Gorici, Stjenkova 31,
vložil 11,000.000 SIT, Naglič Apolonija,
Ljubljana, Celovška 159, vložila 9,500.000
SIT, Podboj Mirko, Notranje Gorice, Mau-
sarjeva 31, vložil 9,500.000 SIT, Štebej
Stanislav, Brezovica pri Ljubljani, Za grab-
nom 7, vložil 5,000.000 SIT, in Zapušek
Anica, Ljubljana, Rusjanov trg 9, vložila
5,225.000 SIT, vstopili 9. 10. 1998 – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1998.

Rg-301538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06475 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MAGNUM, Veletrgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sostr-
ska 15d, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod
vložno št. 1/04193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5320003
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 6220

Izredni zračni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 11. 1998.

Rg-301540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05132 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ISCAR SLOVENIJA, Trde kovine,
d.o.o., sedež: IC Trzin, Špruha 38, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/26032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, naziva ustanovitelja,
poštne številke in deležev ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5893313
Sedež:  1236 Trzin,  IC  Trzin,  Špru-

ha 38
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: ISCAR INTERNATIONAL

B.V., HM WERT, Parallelweg 169, vstopil
24. 11. 1994, in Menard Jožef, Ljubljana,
V Murglah 159, vstopil 27. 3. 1995, vložila
po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 3. 1998.

Rg-301544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07224 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BORUT, d.o.o., podjetje za komer-
cialo, trgovino in marketing, Ljubljana,
sedež: Gotska ulica 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700434
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v zgor-

nji Log 36
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 22240

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 74400 Ekonomsko propagira-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.

Rg-301549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06371 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RIKO INŽENIRING, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., sedež: Trg revolu-
cije 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5953049
Sedež: 1000 Ljubljana, Bizjanova 2
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Škrabec Janez, Ribnica,

Hrovača 62, vstopil 13. 6. 1996, vložil
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1998.

Rg-301560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06694 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa EXTRA-CAR IZLAKAR-VINDIŠ &
CO., Trgovina in storitve, d.n.o., Ulica
Sallaumines 10a, Trbovlje, sedež: Ulica
Sallaumines 10a, 1420 Trbovlje, pod
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vložno št. 1/29876/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1199382
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 6022

Storitve taksistov.
Sprememba družbene pogodbe z dne

24. 11. 1998.

Rg-301563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06523 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MEGASAT, telekomunikacije,
marketing in trgovina, d.o.o., sedež: Brn-
čičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 1305573
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Blou-

dek Kornelija, Maribor, Borštnikova ulica
43, razrešena 3. 9. 1998 kot direktorica in
imenovana za prokuristko, in direktor Jahic
Georg, Dinslaken, Voerder str. 66, imeno-
van 3. 9. 1998.

Rg-301568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06551 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31344/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1352962
Firma: PARKS, gostinstvo, k.d.
Skrajšana firma: PARKS, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1357 Vnanje Gorice, Požarni-

ce 48
Ustanovitelja: Parks Robert, Brugnera, Via

Pordenone 29, ki odgovarja s svojim premo-
ženjem, in Jokić Gorana, Ljubljana, Maše-
ra-Spasičeva ulica 11, ki je vložila 1.000 SIT
in ne odgovarja, vstopila 16. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Parks Robert, imenovan 16. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;

5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06524 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ŠIBER, podjetje za proizvodnjo
in trgovinsko dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, Prušnikova 55, sedež: Prušnikova
55, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, zastopnikov in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5485223
Firma: ŠIBER, podjetje za proizvod-

njo in trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠIBER, d.o.o.
Ustanoviteljica: Šimic Božidar, izstopil

1. 11. 1998; Berginc Brigita, Ljubljana, Pru-
šnikova 53, vstopila 1. 11. 1998, vložila
1,633.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Šimic Božidar, razrešen 9. 11.
1998; direktorica Berginc Brigita, imenova-
na 9. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 11. 1998.

Rg-301573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06504 z dne 10. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31329/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339516
Firma: MEJBERT, Trgovina na debelo

s farmacevtskimi izdelki in poslovne sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Maček Jožica, Ljubljana,

Rimska 2, vstopila 21. 10. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maček Jožica, imenovana 21. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998:
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 51550 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-301576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06854 z dne 9. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31322/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Novem mestu,
spremembo firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5685435
Firma: NOVITA, programska oprema,

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 2,100.068 SIT
Ustanovitelj: Malenšek Gregor, Novo

mesto, Nad mlilni 76, vstopil 18. 3. 1997,
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vložil 2,100.068 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kirn Vida, izstopila 18. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malenšek Gregor, imenovan 1. 7.
1998; družbenica Kirn Vida, razrešena
18. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/02745/00.

Rg-301577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01664 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa PALFI, storitve v gradbeništvu,
d.o.o., sedež: Dimičeva 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5767563
Sedež:  1000  Ljubljana,  Šerkova

ul. 7.

Rg-301624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06533 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa Knjižnica Grosuplje, sedež: Adami-
čeva 15, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/14815/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo zastopnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5559723
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Samec Marija, razrešena 28. 10.
1998; direktorica Kek Roža, Ivančna Gori-
ca, Spodnja Draga 43, imenovana 28. 10.
1998, zastopa knjižnico brez omejitev.

Rg-301628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06623 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PARADOX, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, računalništvo, trgovino, koope-
racije, svetovanje in marketing, Rudar-
ska c. 32, Kisovec, sedež: Rudarska c.
32, 1412 Kisovec, pod vložno št.
1/06885/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5382572
Firma: PARADOX, Podjetje za pro-

izvodnjo, računalništvo, trgovino, koope-
racijo, svetovanje in marketing, d.o.o.

Skrajšana firma: PARADOX, d.o.o.
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

zmage 35b
Osnovni kapital: 3,863.029 SIT
Ustanovitelji: Vozelj Leopold in Vozelj

Dragica, vstopila 20. 4. 1990, vložila po
1,287.676,34 SIT, ter Vozelj Alen, vstopil
2. 6. 1997, vložil 1,287.676,32 SIT, vsi iz
Kisovca, Rudarska c. 32, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-301634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06489 z dne 20. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/30010/47 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661048
Firma: Sklad Republike Slovenije za

ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območ-
na izpostava Ormož

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ormož

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2270 Ormož, Kolodvorska 9
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 26. 5. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bolcar Tomaž, Ormož, Poštna 1a,
imenovan 26. 5. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-301640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07534 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RIMAL, proizvodnja gostinske opre-
me, d.o.o., sedež: Koprska ulica 72,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe Industrija gostin-
ske opreme, d.o.o., Koprska 72, Ljubljana
(1/01090/00), s temile podatki:

Matična št.: 5819113
Pripojitev družbe Industrija gostinske

opreme, d.o.o., Koprska 72, Ljubljana
(1/01090/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe SV 1747/98 z dne 29. 12. 1998.

Rg-301643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07236 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31484/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1362810
Firma: DIADA, Zavod za izobraževa-

nje in svetovanje, Ljubljana
Skrajšana firma: DIADA, Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Ustanoviteljica: Čepin Zdenka, Ljublja-

na, Uraničeva 7, vstopila 14. 12. 1998, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čepin Zdenka, imenovana 14. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 8042
Drugo izobraževanje; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Rg-301644
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06725 z dne 25. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IMOS INŽENIRING, d.d., sedež: Lin-
hartova 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01382/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005906
Člani nadzornega sveta: Vrhovec Mar-

ko, Savenc Bojana, Golob Mlakar Nada in
Križnik Gorazd, izstopili 20. 11. 1998; Zu-
pančič Alojz, izstopil in ponovno vstopil
20. 11. 1998, Franko Olga in Meljo Janez,
vstopila 20. 11. 1998.

Rg-301653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07403 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE,
založništvo in tehnična kultura, d.d.,
Ljubljana, sedež: Lepi pot 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01316/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5048745
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-301657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05229 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VIDEO ART, film, video, audio, pro-
dukcija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojko-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5592275
Osnovni kapital: 11,259.000 SIT
Ustanovitelj: Gjura Bojan, Ljubljana, Voj-

kova 16, vstopil 30. 3. 1992, vložil
11,259.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 9. 1998.

Rg-301658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05231 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ECC EFEKT, podjetje za inženiring,
kontroling in konzalting, d.o.o., sedež:
Ul. bratov Učakar 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5672660
Ustanoviteljica: Marinko Jelena, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 34, vstopila 16. 5.
1994, vložila 1,215.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ECC EFEKT, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 3, izstopil 3. 9.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.

Rg-301671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00173 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31155/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319710
Firma: TELEKABEL, kabelske komu-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: LINK, d.o.o., Ljubljana,

Ljubljana, Hotimirova 19, vložil 1,210.000
SIT, SISTEL, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Medvedova 28, vložil 737.000 SIT, in SKY-
LINE, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Celovška
150, vložil 253.000 SIT – vstopili 23. 12.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mencej Rok, Ljubljana, Šaranovičeva
11, imenovan 8. 1. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6420
Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-

ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost.

Rg-301673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00372 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ETE, Podjetje za ekološko tehno-
loški engineering, d.o.o., sedež: Cesta
na Brdo 17, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02189/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, ustanovitelja in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5285054
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Seršen Franc, izstopil

29. 12. 1998; Pavšič Ivan, Ljubljana, Sterne-
nova 4, vstopil 17. 7. 1989, in Kvartuh Stan-
ko, Ljubljana-Polje, Polje, Cesta XXX/23b,
vstopil 18. 1. 1990, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1998.

Rg-301680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07448 z dne 22. 1. 1999 pri subjektu
vpisa EKOSAN, podjetje za inženiring,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., sedež:
Galjevica 5a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža, zastopnikov, ustanoviteljev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5369169
Osnovni kapital: 3,120.000 SIT
Ustanovitelj: Žilih Stanislava, izstopila

15. 12. 1998; Žilih Jože, Ljubljana, Galjevi-
ca 5a, vstopil 15. 12. 1998, vložil
3,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žilih Stanislava, razrešena 15. 12.
1998; direktor Žilih Jože, imenovan 16. 12.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1998.

Rg-301698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06507 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SRP, Družba za prestrukturiranje in
upravljanje podjetij, d.d., sedež: Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26449/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5908345
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Gražančič Glumpak Ana, razrešena
8. 10. 1998; prokuristka Cvek Nadja, Ljub-
ljana, Ulica Metoda Mikuža 12, imenovana
8. 10. 1998.

Rg-301708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/07326 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31489/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362976
Firma: ACONTO, Podjetje za finanč-

ne, poslovne in računovodske storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Leskoško-

va 4
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: ALTERNA INTERTRADE,

d.d., družba za računalniški inženiring, Ljub-
ljana, Leskoškova c. 4, vložila 1,960.000
SIT, Mavrič Primož, Ljubljana, Celjska 20,
vložil 1,320.000 SIT, in Mramor Gregor,
Ljubljana-Polje, Polje, C. XL/6, vložil
720.000 SIT – vstopili 14. 12. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mavrič Primož in zastopnik Mramor
Janez, Ljubljana-Polje, Polje, Cesta XL/6,
imenovana 14. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-301713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00673 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa Glasbena šola Zagorje ob Savi,
Cankarjev trg 4, sedež: Cankarjev trg 4,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/14489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088437
Firma: Glasbena šola Zagorje
Skrajšana firma: GŠ Zagorje
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-301726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04862 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AKTIVA AVANT I, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 156 – WTC, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5893879
Osnovni kapital. 7.738,203.000 SIT
Člana nadzornega sveta: Stanič Uroš-Ja-

nez, izstopil 26. 8. 1998; Geršak Borut,
izstopil in ponovno vstopil 26. 8. 1998, in
Rutar Primož, vstopil 26. 8. 1998.

Rg-301738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06346 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa CIC, Center za mednarodno kon-
kurenčnost, Center for international
competitivness, sedež: Gorazdova ul.
19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29039/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1124692
Sedež:  1000  Ljubljana,  Dunaj-

ska 101.

Rg-301739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06428 z dne 20. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31439/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1339427
Firma: Zavod za založništvo na po-

dročju kulture in umetnosti, Revija SRP
(Svoboda, Resnica, Pogum)

Skrajšana firma: REVIJA SRP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 13
Ustanovitelja: Šuštaršič Rajko, Ljubljana,

Pražakova 13, in Antič Ivo, Ljubljana, Kar-
lovška c. 22, vstopila 10. 11. 1998, odgo-
vornost: odgovarjata do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuštaršič Rajko, imenovan 10. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22150 Drugo založništvo; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje,

Rg-301760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07335 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KOLIČEVO KARTON, Proizvodnja
kartona, d.o.o., sedež: Količevo, Papir-
niška 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00572/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5033691
Ustanovitelj: SARRIO S.A. – FILIALE

ITALIANA, Milano, Italija, Via Tucidide 56, in
SARRIO S.A., El Prat de Llobregat (Bar-
cel.), Calle Nicolas Maria de Urg. 42, izsto-
pila 1. 12. 1998; RENO DE MEDICI S.P.A.,
Milano, Italija, Via dei Bossi 4, vstopil 1. 12.
1998, vložil 1.723,321.712,32 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-301783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02323 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa JUPITER, podjetje za razvoj in pro-
zvodnjo naprav s področja elektronske
tehnologije, d.o.o., sedež: Ulica Narod-
ne zaščite 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03693/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5314097
Sedež: 1000 Ljubljana, Kettejeva 10.

Rg-301814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06691 z dne 30. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353039
Firma: MOBI TECH, Podjetje za razvoj

in raziskave, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MOBI TECH, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prosenik Jože, Ljubljana,

Vojkova cesta 4, vstopil 18. 11. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

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

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 31200 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 33400 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35110 Gradnja in popra-
vilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 35200 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35500 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 36400 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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 trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;

55120 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 62200 Izredni zračni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 64200 Telekomu-
nikacije; 65210 Finančni zakup (leasing);
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-301817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06871 z dne 9. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa JA-MI, trgovina z rezervnimi
deli, d.o.o., BTC, Ljubljana, Šmartinska
152, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, naslova se-
deža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5419727
Firma: JA-MI, trgovina z rezervnimi de-

li, d.o.o., Celovška 206, Ljubljana
Skrajšana firma: JA-MI, d.o.o., Ce-

lovška 206, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 206
Sprememba družbene pogodbe z dne

24. 11. 1998.

Rg-301095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07527 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BODRA, podjetje za export, import
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova 64, sedež: Vodnikova 64, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20559/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep Srg 9628/94, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5749484
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jugović Bogdan, vložil

900.000 SIT, in Jugović Dragica, vložila
600.000 SIT, oba iz Ljubljane, Vodnikova
64, vstopila 19. 10. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-301096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06205 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IMOS, Združena industrijska grad-
bena podjetja, delniška družba, Ljublja-
na, Dunajska 56, sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o razdružitvi IMOS, d.d.,
Ljubljana, na družbi IMOS, investicijske
gradnje, d.d., Ljubljana, in IMOS HOLDING,
d.d., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5302315
Razdružitev družbe IMOS, Združena in-

dustrijska gradbena podjetja, delniška druž-
ba, Ljubljana, Dunajska 56, na dve novi
družbi IMOS, investicijske gradnje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana
(1/31407/00), in IMOS HOLDING, uprav-
ljanje povezanih družb, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, Ljubljana (1/31408/00), na pod-
lagi akta o razdružitvi SV 598/98 z dne
20. 10. 1998.

Rg-301097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06208 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/31407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1339036
Firma: IMOS, investicijske gradnje,

d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: IMOS, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 37,000.000 SIT
Ustanovitelj: IMOS, Združena industrij-

ska gradbena podjetja, delniška družba,
Ljubljana, Dunajska 56, vstopila 20. 10.
1998, vložila 37,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bulc Aleš, Ljubljana, Gregorčičeva
ul. 13, imenovan 20. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zorman Janez,
Mazi Danimir in Oven Vera, vstopili 20. 10.
1998.
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Dejavnost, vpisana 4. 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,
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; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06207 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/31408/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1339028
Firma: IMOS HOLDING, upravljanje

povezanih družb, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: IMOS HOLDING, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 333,000.000 SIT
Ustanovitelj: IMOS, Združena industrij-

ska gradbena podjetja, delniška družba,
Ljubljana, Dunajska 56, vstopila 20. 10.
1998, vložila 333,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Alojz, Ljubljana, Cesta na
Brdo 44, ki zastopa družbo brez omejitev,
in zastopnica Krže Podlipnik Marija, Ljublja-
na, Pod kostanji 13, ki zastopa družbo kot
namestnica direktorja brez omejitev, imeno-
vana 20. 10. 1998.

Člani nadzornega sveta: Zorman Janez,
Baraga Bogomir in Bolić Muharem, vstopili
20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 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 steklars-
ka dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
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javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301099
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07017 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OBRTNA ZADRUGA SIM – VEL
LJUBLJANA, z.b.o., sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 1338676
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 7.

Rg-301100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06789 z dne 6. 1. 1999 pod št. vložka
1/31428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1353250
Firma: INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO

OSEBNOSTI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, C. XV/14
Ustanovitelji: prof.dr. Musek Janek in

Musek Alenka, oba iz Notranjih Goric, Po-
žarnice 26d, Vnanje Gorice, ter Musek Le-
šnik Kristijan, asistent, in Musek Marijan,

oba iz Ljubljane, Trebinjska 4 – vstopili
25. 11. 1998, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Musek Alenka, imenovana 25. 11.
1998, zastopa zavod kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-301102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07143 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa HOMAN, Podjetje za inženiring,
proizvodnjo, trgovino uvoz in izvoz,
d.o.o., sedež: Kidričeva 77, 1234 Trzin,
pod vložno št. 1/07750/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5397405
Ustanovitelj: Homan Uršula, izstopila

15. 12. 1998; HOMAN, Podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz,
d.o.o., Trzin, Kidričeva 77, vstopil 15. 12.
1998, vložil 2,329.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Homan Uršuli, ki je bila razreše-
na 15. 12. 1998.

Rg-301103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07210 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa Nacionalna finančna družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Trdinova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5825326
Ustanovitelja: Grims Andrej, Kranj, Ce-

sta Staneta Žagarja 39, vstopil 23. 1. 1996,
in Dominko Lenka, Vrhnika, Grilcev grič 16,
vstopila 31. 1. 1996, vložila po
138.128,11 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 11. 1998.

Rg-301104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07239 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Nova Gorica, se-
dež: Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/25578/11 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5860571070
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bevkov

trg 3.

Rg-301105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07240 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Celje, sedež: Ljub-

ljanska cesta 3a, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/25578/13 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5860571069
Sedež: 3000 Celje, Kocenova 1.

Rg-301106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06721 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa Slovenska zadružna kmetijska ban-
ka, d.d., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5349907
Član nadzornega sveta: Ivanušič Zvonko

je izstopil 16. 11. 1998.

Rg-301107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02557 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelji: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, vstopil 17. 7. 1995, vložil
21,425.080,60 SIT, Zajc Vinko, Sodraži-
ca, Žimarice 71a, vstopil 17. 7. 1995, vlo-
žil 21,399.892,60 SIT, in imetniki enotne-
ga deleža, njihov seznam je v prilogi, vstopi-
li 10. 10. 1995, vložili 54,888.522 SIT,
odgovornsot: ne odgovarjajo.

Rg-301109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06513 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa HMEZAD EXPORT IMPORT
INŽENIRING, d.o.o., Bratov Učakar, Ljub-
ljana, sedež: Bratov Učakar 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in zastopnika,
uskladitev dejavnosti, člane nadzornega
sveta in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5516285
Firma: HMEZAD EXPORT IMPORT

INŽENIRING, d.o.o.
Skrajšana firma: HMEZAD INŽENIRING,

d.o.o., Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Stojan Pavle, razrešen 5. 10. 1998;
zastopnik Fajdiga Boštjan, Ljubljana, Jesen-
kova 2, imenovan 6. 10. 1998, zastopa
družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Natek Andrej,
Stergar Sonja, Ostrovršnik Boris, Goličnik
Mihael in Gubič Karel, vstopili 2. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no 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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1998.

Rg-301110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07273 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 3, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27708/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5936608
Osnovni kapital: 4.600,228.000 SIT.

Rg-301112
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07007 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300231
Člana nadzornega sveta: Maraš Ljubica

in Pirc Pavle, izstopila 17. 11. 1998; Diet-
ner Karmen in Bohorič Janez, vstopila
17. 11. 1998.

Sprememba statuta z dne 17. 11. 1998.

Rg-301113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07014 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Območna enota Postojna, Postojna, Voj-
kova 7, sedež: Vojkova 7, 6230 Postoj-
na, pod vložno št. 1/10687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5063345009
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Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Postojna, Postoj-
na, Novi trg 5

Sedež: 6230 Postojna, Novi trg št. 5.

Rg-301115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07438 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MERCATOR – KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA CERKNICA, se-
dež: Cesta 4. maja št. 50, 1380 Cerkni-
ca, pod vložno št. 1/24702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5808065
Firma: KGZ CERKNICA, kmetijsko

gozdarska zadruga, z.o.o.
Skrajšana firma: KGZ CERKNICA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0150 Lov in goji-
tev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3662 Proizvodnja me-
tel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
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; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 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); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in de-
lodajalskih združenj.

Rg-301116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07215 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KLI LOGATEC, družba za lesno in
strojno proizvodnjo, trgovino in inženi-
ring, d.d., sedež: Tovarniška 36, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/00187/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038251
Člani nadzornega sveta: Štokelj Franc,

Žagar Marija, Verbic Alojz in Gostiša Janez,
izstopili 3. 12. 1998; Sajovec Alojzij, izsto-
pil in ponovno vstopil 3. 12. 1998, Nagode
Marjan, Tominc Jožica, Korenč Ivanka, Rup-
nik Peter, vstopili 3. 12. 1998.
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Rg-301117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06724 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AC-ZASTOPSTVA, trgovina z avto-
mobili in deli, d.o.o., sedež: Baragova
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Firma: AC KONIM, zastopanje in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: AC KONIM, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1999: 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 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; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-301160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06829 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa D.A.T., Trgovina s kozmetičnimi iz-
delki, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodovod-
na 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile-
podatki:

Matična št.: 5339979

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bahar Janez Franc, razrešen 28. 2.
1997; direktorica Erhatič Darja, Ljubljana,
Ellerjeva 17, imenovana 1. 3. 1997.

Rg-301161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00164 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa D.A.T., Trgovina s kozmetičnimi iz-
delki, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vodovod-
na 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339979
Ustanoviteljica: Bahar Janez Franc, iz-

stopil 12. 1. 1998; Erhatič Darja, Ljubljana,
Ellerjeva 17, vstopila 12. 1. 1998, vložila
1,442.308 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-301162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04624 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MITAX, Izvoz-uvoz, d.o.o., Ljublja-
na, Parmova 53, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5352541
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 4543

Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1997.

Rg-301163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04668 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa HIRSCH, gradbeno in trvgovsko
podjetje, d.o.o., Vrhovci c. XII/11, Ljub-
ljana, sedež: Vrhovci c. XII/11, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/15788/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, skrajšane firme, deležev,
naslova ustanoviteljev in zastopnikov, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571715
Firma: HIRSCH, gradbeno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HIRSCH, d.o.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Betajnova 39b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hirsch Aleksander, Vrhni-

ka, Betajnova 39b, vstopil 27. 11. 1991, in
Nišori Adem, Vrhnika, Betajnova 39b, vsto-
pil 14. 12. 1992, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hirsch Aleksander, imenovan 27. 11.
1991, in zastopnik Nišori Adem, imenovan
14. 12. 1992, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
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Tkanje preje tipa volnene česanke; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 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; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom.

Rg-301165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04722 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ALU KONIG STAHL, trgovska druž-
ba z omejeno odgovornostjo sedež: Brn-
čičeva 5, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/24232/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5782350
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52463 Trgovina na drob-

no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.

Rg-301167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04782 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tr-
žaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5269652
Osnovni kapital: 524,685.370,20 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 17. 2.
1994, vložila 524,685.370,20 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-301168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06403 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ECS TEL, telekomunikacijski inže-
niring, d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27434/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5931908
Ustanovitelj: Jovanović Nebojša, izstopil

21. 6. 1996; ESC TEL, telekomunikacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50,
vstopil 21. 9. 1996, vložil 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-301169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06404 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ECS TEL, telekomunikacijski inže-
niring, d.o.o., sedež: Vojkova 50, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27434/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5931908
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 7
Ustanovitelj: Bumbar Robert, Kranj, Ber-

toncljeva ulica 45, vstopil 11. 6. 1998, vlo-
žil 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ESC TEL, telekomunikacijski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 50, izstopil 11. 6.
1998.

Rg-301171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07053 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353756
Firma: CISUM, Podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Andrejčič-Mušič Polon-

ca, Ljubljana, Dergomaška ulica 29, vstopi-
la 30. 11. 1998, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mušič Matjaž, Ljubljana, Bežigrad 12,
imenovan 30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 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 popravila 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; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
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 dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
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gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-301173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07154 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA, delniška družba, se-
dež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893194
Člani nadzornega sveta: Urbas Andrej,

Prijatelj Marko in Kolenc Tatjana, izstopili
10. 1. 1999; Šuštarič Branko, Centrih Pe-
ter in Blažun Mateja, izstopili in ponovno
vstopili 10. 1. 1999; Primožič Samo, Mar-
kič Alenka in Šimnovec Franc Herman, vsto-
pili 10. 1. 1999.

Rg-301174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07162 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TORSO, podjetje za kulturno in tu-
ristično dejavnost, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ciril Metodov trg 18, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5375495
Firma: TORSO, proizvodnja, trgovina

in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Maher Aleš, izstopil

15. 12. 1998; Kremljak Andrej, Ljubljana,
Štefanova 13, in Hozjan Ivan, Ljubljana, Uli-
ca 28. maja 61, vstopila 15. 12. 1998, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Maher Aleš, razrešen 15. 12. 1998;
direktor Hozjan Ivan in zastopnik Kremljak
Andrej, imenovana 15. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 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; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje
črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjave-
ga premoga in lignita; 1030 Pridobivanje
šote; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljske-
ga plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1200 Pridobivanje uranovih

in torijevih rud; 1310 Pridobivanje železove
rude; 1320 Pridobivanje rud neželeznih ko-
vin, razen uranove in torijeve rude; 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 kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1711 Priprava in predenje vlaken
bombažnega tipa; 1712 Priprava in prede-
nje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713
Priprava in predenje česanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in pripra-
va naravne svile ter sukanje in teksturiranje
sintetične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
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ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in dode-
lava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-

izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
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; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elek-
trike; 40104 Prenos elektrike; 40105 Di-
stribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 40302 Distribu-
cija pare in tople vode; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
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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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-

vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo; 85311 Dejavnost
domov za starejše; 85312 Dejavnost po-
sebnih socialnovarstvenih zavodov za odra-
sle; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih
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zavodov za usposabljanje otrok in mladost-
nikov; 85314 Dejavnost varstveno delov-
nih centrov; 85315 Druge oblike institu-
cionalnega varstva; 85321 Dejavnost cen-
trov za socialno delo; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene; 9111 Dejavnost poslovnih
in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9120 Dejavnost sin-
dikatov; 9131 Dejavnost verskih organiza-
cij; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem;
9900 Eksteritorialne organizacije in zdru-
ženja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1998.

Rg-301175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07433 z dne 11. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31446/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363077
Firma: PEG PODATKOVNIKI, Informa-

tika v graditeljstvu, d.o.o.
Skrajšana firma: PEG PODATKOVNIKI,

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

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Du-

najska 429
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rihar Jurij, Ljubljana, Roži-

čeva 11, in Vilhar Matej, Ljubljana, Zalazniko-
va 7, vstopila 23. 12. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rihar Jurij in zastopnik Vilhar Matej,
ki zastopa družbo kot namestnik direktorja,
imenovana 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-301176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07485 z dne 20. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMESA, Družba z omejeno
odgovornostjo za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana, sedež: Bežigrad 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5848555
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Dejanović Nataša, razrešena
31. 12. 1998; prokurist Flisar Almir, Porto-
rož, Liminjanska cesta 104, imenovan 1. 1.
1999.

Rg-301327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06675 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa DEMETRA, prodaja kmetijskega re-
promateriala, d.o.o., sedež: Predjamska
cesta 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/04455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5448565
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 11. 1998.

Rg-301328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02968 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa M POINT, mednarodna trgovina,
d.o.o., Domžale, Ljubljanska 82, sedež:
Ljubljanska 82, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/23489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5768705
Osnovni kapital: 26,851.000 SIT
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XV/34a,
vstopila 21. 4. 1993, vložila 26,851.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998.

Rg-301331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02969 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa SIMBIK TRADE, podjetje za razvoj,
inženiring, proizvodnjo, trgovino in fi-
nančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08204/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5407168
Osnovni kapital. 3,495.000 SIT
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Ustanoviteljica: Dovgan Mojca, Ljublja-
na, Rožna dolina XV/34a, vstopila 19. 9.
1990, vložila 3,495.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 5. 1998.

Rg-301332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04263 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa NADJA, proizvodnja tekstilnih iz-
delkov in trgovina, d.o.o., Hudo 5c, Ra-
domlje, sedež: Hudo 5c, 1235 Radom-
lje, pod vložno št. 1/02988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, kapitala, deleža, priim-
ka zastopnice in ustanoviteljice, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5304814
Firma: NADJA, proizvodnja tekstilnih

izdelkov in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NADJA, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Dragomelj

136, Dragomelj
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ožegović Vajda Silvestra,

Radomlje, Homec, Bolkova ulica št. 35,
vstopila 14. 12. 1989, vložila 51,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ožegović Vajda Silvestra, imeno-
vana 14. 12. 1989, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 7. 1998.

Rg-301333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06738 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ALLIED COLLOIDS HUNGARY, Ser-
vice Consulting and Trading Company
Ltd., Podružnica Ljubljana, sedež: Ilirska
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme podružnice in na-
ziva ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 1196324
Firma: CIBA SPECIALTY CHEMICALS

HUNGARY, Servicing, Consulting and

Trading Limited Liability Company, Po-
družnica v Sloveniji

Skrajšana firma: CIBA SPECIALTY
CHEMICALS Hungary Ltd., Podružnica v
Sloveniji

Ustanoviteljica: CIBA SPECIALTY
CHEMICALS HUNGARY, Servicing, Consul-
ting and Trading Limited Liability Company,
Budimpešta, Mohai ut. 37, vstopila 15. 5.
1997, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Rg-301334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06700 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ABADOS, d.o.o., podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in turizem ter storitve,
sedež: Aljaževa 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21605/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, zastopnikov, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5729530
Sedež: 1000 Ljubljana, Železnikarje-

va 6
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Se-

dej Alenka, razrešena 20. 11. 1998 kot di-
rektorica in imenovana za prokuristko, in
Sedej Bojan, razrešen 20. 11. 1998 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, oba iz
Ljubljane, Železnikarjeva 6.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 32300 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 45310 Električne inštalacije;
64200 Telekomunikacije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 11. 1998.

Rg-301335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04853 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MODEL GROUP, podjetje za orga-
nizacijo, izvedbo, posredovanje, proda-
jo, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.,
sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29676/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1199005
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 74500

Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1998.

Rg-301336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/04858 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa PROMIS, Družba za proizvodnjo,
trgovino, zaposlovanje in usposabljanje
invalidov, d.o.o., Šmarje-Sap, Veliki vrh
68, sedež: Veliki vrh 68, 1293 Šmar-
je-Sap, pod vložno št. 1/02066/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, naslova zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5279577
Firma: PROMIS, Družba za proizvod-

njo, trgovino, zaposlovanje in usposab-
ljanje invalidov, d.o.o.

Skrajšana firma: PROMIS, d.o.o.
Sedež: 1293 Šmarje-Sap, Veliki vrh

pri Šmarju 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šujko Jože, Šmarje-Sap,

Veliki vrh pri Šmarju 68, vstopil 14. 3. 1989,
vložil 1,890.000 SIT, in PROMIS, Družba
za proizvodnjo, trgovino, zaposlovanje in us-
posabljanje invalidov, d.o.o., Šmarje-Sap,
Veliki Vrh pri Šmarju 68, vstopil 11. 8.
1998, vložil 210.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šujko Jože, imenovan 14. 3. 1989,
ima vsa pooblastila v pravnem prometu.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 8. 1998.

Rg-301337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05307 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa EHOL, ekološko svetovanje, gos-
podarjenje z odpadnimi snovmi in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica Jo-
žeta Jame 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
kapitala, družbenikov, deležev in zastopni-
kov, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5641209
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

c. 56
Osnovni kapital: 2,280.000 SIT
Ustanovitelji: Medved Matjaž in Proj Ida,

izstopila 11. 9. 1998; Kocjančič Jordan,
Ljubljana, Rocenska 27e, Bajuk Janez, No-
vo mesto, Irča vas 36, Kopriva Zdenko, Za-
log pri Škofljici, Zalog 18, in Štrbenk Peter,
Ljubljana, Malči Beličeve 69, vstopili 11. 9.
1998, vložili po 570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medved Matjaž, razrešen 11. 9.
1998; direktorica Bajuk Maja, imenovana
11. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1998: 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
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tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 64200 Telekomunika-
cije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 91330 Dejavnost drugih organi-
zacij, d.n.; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 De-
javnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.600 – razen po-
izvedovalne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 9. 1998.

Rg-301338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04305 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa P&A TORKAR, projektiranje in inže-
niring, d.o.o., sedež: Pot na Košace 10,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/28430/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5957362
Sedež: 1360 Vrhnika, Robbova c. 39.

Rg-301340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04312 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa LOTOS – INŽENIRING, Podjetje za
inženiring, proizvodnjo, zastopanje in
servis opreme za zaščito okolja, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bratovševa ploščad 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12149/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža
ter naslova družbenika in zastopnika, uskla-
ditev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5485398
Firma: LOTOS – INŽENIRING, Podjet-

je za inženiring, proizvodnjo, zastopa-
nje in servis opreme za zaščito okolja,
d.o.o.

Skrajšana firma: LOTOS – inženiring,
d.o.o.

Sedež: 1360 Vrhnika, Drenov grič 192
Ustanovitelj: Strban Peter, Vrhnika, Dre-

nov grič 192, vstopil 3. 4. 1991, vložil
2,863.402 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strban Peter, imenovan 3. 4. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za

gospodinjstva; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
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danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 12. 1998.

Rg-301341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05875 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa AKEM, podjetje za trgovino, za-
stopstvo, kooperacijo in proizvodnjo, Tr-
žaška 116, Ljubljana, sedež: Tržaška
116, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev in zastopnikov, uskladitev in
spremembo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5688779
Firma: AKEM, podjetje za trgovino, za-

stopstvo, kooperacijo in proizvodnjo,
d.o.o., Dergomaška 24, Ljubljana

Sedež:  1000  Ljubljana,  Dergo-
maška 24

Ustanovitelja: Ahac Anton, Ljubljana, Po-
stojnska 27, vstopil 14. 2. 1993, in Ahac
Boris, Radovljica, Gradnikova 3a, vstopil
28. 9. 1998, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ahac Anton, razrešen 28. 9. 1998;
direktor Ahac Boris, imenovan 28. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1998: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
22150 Drugo založništvo; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-

skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998.

Rg-301343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02967 z dne 7. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MERCO, podjetje za trgovino in fi-
nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08589/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5407966
Osnovni kapital: 12,462.000 SIT
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina c. XV/34a, vstopila
20. 12. 1990, vložila 12,462.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
14. 5. 1998.

Rg-301346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/96719 z dne 8. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31320/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1353110
Firma: AGENCIJA MAX, MAKSL, zava-

rovalništvo in druge storitve, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: AGENCIJA MAX,
MAKSL, k.d., Ljubljana

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

sta 5
Ustanovitelja: Maksl Marjan, ki odgovar-

ja s svojim premoženjem, in Maksl Cirila, ki
ne odgovarja, oba iz Ljubljane, Kajuhova
32, vstopila 23. 11. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maksl Marjan, imenovan 23. 11.
1998, zastopa družbo kot komplementar.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-301348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05947 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa HERKULES, Proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: C. v
Zajčjo dobravo 18b, 1260 Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/06045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5350603
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8.

Rg-301350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04270 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa CBB,Trgovina in storitve za kuhar-
sko, strežno opremo in njihovo dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Majorja La-
vriča 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 1233157
Ustanoviteljica: Waldemar-Franc Bastar,

izstopil 8. 7. 1998; Bastar Michelle Annma-
rie, Ljubljana, Kunaverjeva 1, vstopila 8. 7.
1998, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-301352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04290 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
visa ECONTRADE, podjetje za poslovne
storitve, consulting in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Železna cesta 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10186/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
poslovnih deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5461430
Osnovni kapital: 20,942.000 SIT
Ustanovitelja: Šekoranja Matjaž, Ljublja-

na, Topniška 43, vstopil 9. 11. 1992, vložil
13,961.333 SIT, in Trdina Robert, Ljublja-
na, Sneberska cesta 29a, vstopil 4. 9.
1995, vložil 6,980.667 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998.

Rg-301355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05975 z dne 11. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa TUJINA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 24,
sedež: Bratovševa ploščad 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19307/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in zastopni-
ka, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
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spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5663733
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanovitelj: Zamljen, Usenik Gregor,

Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, vstopil
16. 7. 1992, vložil 1,858.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zubović Omer, razrešen 6. 12.
1995; Zamljen-Usenik Gregor, razrešen
6. 12. 1995 kot zastopnik in imenovan za
direktorja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241

Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 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.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.60 – razen po-
izvedovalne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 12. 1995.

Rg-301360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05868 z dne 16. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa MAN, Gospodarska vozila Slove-
nija, d.o.o., sedež: Celovška 182, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25681/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5860601
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Ustanovitelj: MAN NUTZFAHRZEUGE

AKTIENGESELLSCHAFT, Munchen, Nem-
čija, Dachauer Strasse 667, vstopil 30. 6.
1994, vložil 300,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1998.

Rg-301361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06740 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ARDENIA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1327844
Firma: MEDIA SERVICES AGB IRM, ra-

ziskovanje medijev, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIA SERVICES

AGB IRM, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Hacqueto-

va 7
Ustanoviteljica: LERONA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopi-
la 24. 11. 1998; Božič-Marolt Janja, Ljub-
ljana, Dravska 8, vstopila 24. 11. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 24. 11. 1998;
direktorica Božič-Marolt Janja, imenovana
24. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1998.

Rg-301363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04219 z dne 21. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno de-
javnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrast-
nik, sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
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družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5480736
Ustanovitelj: Zakrajšek Anita, izstopila

10. 6. 1998; Slanšek Iztok, Hrastnik, Bo-
ben 17a, vstopil 5. 11. 1993, vložil
86,405.547,74 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-301336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06699 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MCDONALD’S SLOVENIJA, gostin-
ske storitve, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Osnovni kapital: 2.165,445.069 SIT
Ustanovitelj: MCDONALD’S RESTAU-

RANT OPERATIONS INC., Dealware, vsto-
pil 27. 3. 1997, vložil 2.165,445.069 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 11. 1998.

Rg-301367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06702 z dne 4. 1. 1999 pod št. vložka
1/31409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353055
Firma: ARCH DESIGN, projektiranje,

svetovanje, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ARCH DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 9
Osnovni kapital: 2,886.750 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Matjaž, Škofja Lo-

ka, Godešič 116, in Lenaršič Matija, Ljub-
ljana, Celovška 72, vstopila 19. 11. 1998,
vložila po 1,443.375 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Krajnik Matjaž in Lenaršič Matija,
imenovana 19. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-301368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02500 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BAUHAUS, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Pražakova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06522/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5393345
Sedež:  1000  Ljubljana,  Bratislav-

ska 9

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Zupan Mitja in direktor Hoffellner Hel-
mut, razrešena 30. 12. 1997; direktor Ko-
bentar Zvonko, Kranj, Šempeterska 44,
imenovan 30. 12. 1997, in prokurist Bur-
ger Andreas, A-Asten, Lindenstrasse 6, ime-
novan 4. 11. 1998.

Rg-301369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04309 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ITC GROUP, podjetje za svetova-
nje, inženiring in izdelavo izdelkov infor-
macijskih tehnologij, d.o.o., Žilce, Ru-
dolfovo 7, Cerknica, sedež: Žilce Rudol-
fovo 7, 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/02827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža, uskladitev in spremembo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5300436
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: dipl.ing. Škrubej Janez,

Cerknica, Rudolfovo 7, vstopil 8. 12. 1989,
vložil 5,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 45310 Električne
inštalacije; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomunikacije;
65210 Finančni zakup (leasing); 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 5. 1994.

Rg-301371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06698 z dne 8. 1.1 999 pri subjektu
vpisa POSEIDON, d.o.o., Ljubljana, pod-
jetje za organiziranje in izvajanje grad-
benih-podvodnih del in vrtalno-miner-
skih del v gradbeništvu, sedež: Karlovška
13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5315883
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Firma: POSEIDON, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POSEIDON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska

117
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zorman Božo, izstopil

30. 12. 1994; Cedilnik Darko, Ljubljana,
Tacenska 117, vstopil 30. 12. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorman Božo, razrešen 30. 12.
1994; direktor Cedilnik Darko, imenovan
30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in

drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 11. 1998.

Rg-301373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07348 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa CAMEX TRADE, podjetje za zuna-
njetrgovino, oblikovanje in informatiko,
d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva 6a, se-
dež: Jamnikarjeva 6a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljice, zastopnic in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5355613
Ustanoviteljica: Černe Janja-Marija, iz-

stopila 23. 12. 1998; Černe Nataša, Ljub-
ljana, Jamnikarjeva 6a, vstopila 23. 12.
1998, vložila 913.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čer-
ne Janja-Marija, razrešena 23. 12. 1998
kot direktorica in imenovana za prokuristko,
in direktorica Černe Nataša, imenovana
23. 12. 1998, obe iz Ljubljane, Jamnikarje-
va 6a.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-301375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07347 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ALMAKO, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gre-
gorčičeva 23, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5716284
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stojanovski Dame, razrešen 3. 12.
1998; direktor Radalj Zoran, Ljubljana, Ižan-
ska cesta 68, imenovan 3. 12. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 12. 1998.

Rg-301377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07427 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31441/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363034
Firma: ARAGON, raziskovanje in načr-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Malgajeva

c. 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Janko, Ljubljana,

Malgajeva 16, vstopil 14. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hočevar Janko, imenovan 14. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05923 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SIMET, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Žerovnica 2, Žerovnica, se-
dež: Žerovnica 2, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/16560/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, dejavnosti, poštne številke in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5618703
Firma: SIMET, d.o.o., strojni ometi-fa-

sade in zaključna gradbena dela
Skrajšana firma: SIMET, d.o.o.
Sedež: 1380 Podskrajnik, Cerknica,

Podskrajnik 42
Ustanovitelj: Svet Franc, Dolenja vas,

Cerknica, Dolenja vas 114, vstopil 23. 3.
1992, vložil 1,475.675 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4687

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Svet Franc, imenovan 23. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1998.

Rg-301380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05900 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NAM, grafika in oglaševanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 116,
1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/14184/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5542294
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh

cesarjev 375
Sprememba družbene pogodbe z dne

16. 10. 1998.

Rg-301381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07453 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363107
Firma: KONZUL, lobiranje in svetova-

nje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KONZUL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Biščak Bogdan, Postojna,

Tržaška ul. 54, vstopil 20. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Biščak Bogdan, imenovan 20. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-301382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06741 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MERCIS, notranja trgovina, izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska
59, 1210 Ljubljana Šentvid, pod vložno
št. 1/25218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, ustanovitelja, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5833132
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška

c. 216
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bilič Mirjana, Ljubljana, Re-

boljeva 6, in Ferbežar Igor, Kamnik, Pot v

Rudnik 12, vstopila 27. 6. 1994, ter Perčič
Iztok, Ljubljana, Ulica bratov Blanč 14, vsto-
pil 10. 11. 1998, vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1998.

Rg-301385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05966 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa METROPOLIS MEDIA, podjetje za
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta ljubljanske brigade 25, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19078/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5631556
Ustanovitelji: Demian Donn Duggan, iz-

stopil 26. 1. 1997; Duggan Robert Wiliam
in Duggan Patricia Joy, oba iz Santa Barba-
re, California, Cervo Avenue 3983, vstopila
26. 1. 1997, vložila po 1,412,878 SIT, ter
Duggan Sanja, Zagreb, Pražnica 3, vstopila
16. 2. 1996, vložila 4,526.976 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-301387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07023 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KEJA, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Tržaška 111, Ljubljana, se-
dež: Tržaška 111, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30927/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5530245
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnici Janežič Suzani, ki je bila razreše-
na 24. 11. 1998.

Rg-301389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07426 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KOŽAG, kovinska galanterija in
obrtne storitve, d.o.o., sedež: Iška vas
46a, 1292 Ig, pod vložno št. 1/20594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5716764
Firma: KOŽAG, kovinska galanterija

in obrtne storitve, d.o.o., Ig
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žagar Boštjan, Ig, Iška vas 46a, ime-
novan 24. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
26630 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 27310 Hladno vleče-

nje; 27340 Vlečenje žice; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 29230 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 29550 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 34200 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žim-
nic; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
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pecializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 12. 1998.

Rg-301390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05967 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
visa UNIVEZ, storitve pisarniškega po-
slovanja in trgovina, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16580/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljice, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5576610
Firma: UUNIVEZ, storitve pisarniške-

ga poslovanja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: UuniVez, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Ustanoviteljica: Curk Kregar Dušana, Ljub-

ljana, Rakitna 235, vstopila 23. 12. 1993,
vložila 1,272.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stanič Ester, izstopila 2. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-

pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
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vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 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; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 9512
Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 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
26. 8. 1998.

MARIBOR

Rg-301236
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00041 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa ARCOM, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Do-
bravska 3, 2352 Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/05332/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5883911
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:

3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih

ventilov in drugih elektronskih komponent;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6420 Telekomunikacije; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-301237
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00105 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa VISTA, podjetje
za trgovino, storitve, proizvodnjo in za-
stopanje d.o.o., sedež: Tržaška cesta 85,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5705665
Sedež: 2000 Maribor, Limbuška ce-

sta 2.

Rg-301238
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01792 z dne 28. 1.
1999 pri subjektu vpisa KAMEX, proizvod-
no, gradbeno, trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o., sedež: Spodnji gaj pri
Pragerskem n.h., 2331 Pragersko, pod
vložno št. 1/02687/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, naslova družbe-
nika in zastopnika, dejavnosti, tipa zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1357476
Firma: KAMNOSEŠTVO ŽUNKO, obde-

lava in montaža naravnih kamnov d.o.o.
Skrajšana firma: KAMNOSEŠTVO

ŽUNKO d.o.o.
Sedež: 2331 Pragersko, Stražgonj-

ca 27
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Žunko Bogdan, Prager-

sko, Šarhova ulica 4 – Gaj, vstop 30. 7.
1990, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žunko Zoran, Pragersko,
Spodnji Gaj pri Pragerskem 23, vstop 30. 7.
1990, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žunko Bogdan, imenovan 30. 7.
1990, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Žunko Zoran, imenovan 21. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
26700 Obdelava naravnega kamna; 26820
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 45210 Splošna gradbena dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45320
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Izolacijska dela; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52450 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; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-301242
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00924 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa MAXINA, trgovina
d.d., sedež: Ulica 10. oktobra 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01204/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5062683
Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:

52482 Dejavnost cvetličarn; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 92711 Pri-
rejanje klasičnih iger na srečo.

Pri dejavnosti pod šifro O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredi-

telja in kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 500.000 SIT.

Dne 25. 1. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 25. 5. 1998.

Rg-301244
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00018 z dne 26. 1.
1999 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENI-
JE d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
MARIBOR, sedež: Partizanska cesta 54,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09400/04 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5881447264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pernek Janez, razrešen 16. 10.
1998; direktorica Jelen Milena, Zgornja Pol-
skava, Pohorskega bataljona 6, imenovana
13. 10. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-301258
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01693 z dne 20. 1.
1999 pod vložno št. 1/10549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1358049
Firma: TEHNOPLAN, družba za stori-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Goršič Janez, Maribor, Vr-

banska cesta 4, vstop 1. 12. 1998, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lakoše Marjan, Maribor, Ulica Staneta Se-
verja 9, vstop 1. 12. 1998, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlinarič Mi-
lan, Maribor, Zrinjskega ulica 27a, vstop
1. 12. 1998, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinarič Milan, imenovan 1. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva;
15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 36110 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega

pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski
promet; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 62100 Zračni promet na rednih



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 7. 9. 1999 / Stran 4691

linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavno-
sti v vodnem prometu; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.120 družba ne sme opravljati
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.140 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-301259
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00046 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa TERME MARIBOR, zdravstvo,
turizem, rekreacija d.o.o., sedež: Ulica he-
roja Šlandra 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v delniško družbo, zmanjšanje os-
novnega kapitala in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 1214381
Firma: TERME MARIBOR, zdravstvo,

turizem, rekreacija d.d.
Skrajšana firma: TERME MARIBOR d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.334,656.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
23. 12. 1997, vložek 2.334,656.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Peče Bojan,
Janko-Bojnec Marija, Schatz Stanko, Go-
lob Rozalija, Onič Marjanca, Markovič An-

ton, Meier-Janušić Breda, Muc Janko in
Kračun Davorin, izstopili 19. 1. 1999 ter
Muc Janko, Kračun Davorin, Boh Mojca,
Pantelič Matjaž in Redžič Edhem, vstopili
19. 1. 1999.

Rg-301260
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01658 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ASISTENT, družba za po-
slovne storitve d.o.o., sedež: Glavni trg
17b, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme, na-
slova družbenika in zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5379008
Firma: ASISTENT, družba za prevaja-

nje, izobraževanje in druge poslovne
storitve d.o.o.

Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-
ja 10

Ustanovitelj: Borec Miklavž, Maribor, Vr-
banska cesta 41, vstop 23. 3. 1993, vlo-
žek 101.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borec Miklavž, imenovan 27. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-301261
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01290 z dne 15. 1.

1999 pod št. vložka 1/10547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1323776
Firma: AVTOMOBILI P.R., trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMOBILI P.R.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Industrijska uli-

ca 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Filipič Zoran, Maribor,

Ljubljanska ulica 88b, vstop 27. 8. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pavokovič Karmen, Orehova vas –
Hotinja vas, Ob železnici 3, vstop 27. 8.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Filipič Zoran, imenovan 27. 8. 1998;
direktorica Pavokovič Karmen, imenovana
27. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1999:
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
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govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost me-

njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod ši-
fro K 74.12 družba ne sme opravljati revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K
74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci; pri dejavnosti pod šifro K 74.60 sme
družba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-301263
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01711 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa MODEL-SHOP-
PING, podjetje za propagando, marke-
ting in trgovino d.o.o., sedež: Zgornji Por-
čič 35a, 2235 Sveta Trojica, pod vložno
št. 1/04394/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5531772
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krejač Bojan, Cerkvenjak,

Cogetinci 17, vstop 6. 11. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-301264
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01751 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa ELED, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Dravinjska 25, 2319 Poljčane,
pod vložno št. 1/03459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, tipa zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5456452
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Drame Majda, Poljčane, Dra-
vinjska 25, razrešena 4. 1. 1999 in imeno-
vana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1999:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-

lov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 45310 Električne inšta-
lacije; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 60240 Cestni
tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71401Izposojanje športne opreme;
92621 Dejavnost marin.

Rg-301265
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01470 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa LUNDBECK-PHAR-
MA, svetovalno podjetje d.o.o., sedež:
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10218/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov, tipa zastopnika, naslova zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5936454
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Kutrovatz Ernest, Wien, Avstrija, Bri-
gittagasse 22-24, razrešen 19. 10. 1998
in imenovan za prokurista; direktor Lumper
Gottfried, Dunaj A-1200, Avstrija, Kloster-
neuburgerstr. 60/42, imenovan 19. 10.
1998; prokuristka Bali-Babli Valerija, Mari-
bor, Radvanjska 61, razrešena 19. 10.
1998 in imenovana za skupno prokuristko.
Skupni prokuristi zastopajo družbo tako, da
vedno podpisujeta dva od njih skupaj, ka-
dar nastopata v imenu in za račun družbe;
prokuristka Hirschl Roberta, Perchtoldsdorf
A-2380, Avstrija, Kuhigungdsbergstrasse
32, razrešena 19. 10. 1998 in imenovana
za skupno prokuristko. Skupni prokuristi za-
stopajo družbo tako, da vedno podpisujeta
dva od njih skupaj, kadar nastapata v imenu
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in za račun družbe; skupni prokurist Sonn-
tagbauer Gerald, Leobersdorf A-2544 Av-
strija, Umlauffgasse 15, imenovan 19. 10.
1998. Skupni prokuristi zastopajo družbo
tako, da vedno podpisujeta dva od njih sku-
paj, kadar nastopata v imenu in za račun
družbe.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-301266
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00992 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa TALIS M, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Ljubljanska cesta 81, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05420/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, dejavnosti, zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5597218
Firma: TALIS, trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: TALIS d.o.o.
Ustanovitelj: ŠTAJERSKA PIVOVARNA

d.d. – v stečaju, izstop 18. 6. 1998; PIVO-
VARNA LAŠKO d.d., Laško, Trubarjeva 28,
vstop 18. 6. 1998, vložek 1,500.178,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klis Josip, razrešen 22. 6. 1998; di-
rektorica Zidar Verena, Maribor, Kerenči-
čeva ulica 6, imenovana 22. 6. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač; 15950 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja
piva; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in zelen-
javo; 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 suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in zelenjavo; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na

debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-301270
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01699 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa ROLAN, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Betnavska 85a, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5561221
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska uli-

ca 27
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-

sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 33300 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
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drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-301272
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01752 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTRO MARI-
BOR, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije d.d., sedež: Vetrinjska uli-
ca 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00847/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo statusa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5231698
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lutar Štefan, Maribor, Gregorčičeva
ulica 7, razrešen 5. 11. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-301273
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01722 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa VI-GO, družba za
proizvodnjo, inženiring, storitve, go-
stinstvo in trgovino d.o.o., sedež: Lorma-
nje 4, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/08987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5818290
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 118.

Rg-301274
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01451 z dne 13. 1.
1999 pri subjektu vpisa BUKEV, podjetje
za rehabilitacijo in za zaposlovanje in-
validov d.o.o., sedež: Kovaška cesta
100, 2344 Lovrenc na Pohorju, pod vlož-
no št. 1/04186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5502047
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rožanc Alen, razrešen 31. 8. 1998;
direktor Kocjančič Iztok, Maribor, Mencin-
gerjeva 26, imenovan 1. 9. 1998.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 1.1 999:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-301283
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01652 z dne 6. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO TYPE, razmnoževanje
in založništvo d.o.o., sedež: Spodnja Sel-
nica 86, 2352 Selnica ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/01854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1357760
Firma: FLORET, trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: FLORET d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 84
Osnovni kapital: 3,107.991 SIT
Ustanovitelja: Kodrič Marijan, Maribor,

Ulica heroja Šaranoviča 10, vstop 3. 12.
1998, vložek 2,006.991 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štrukelj Sretan, Maribor,
Borštnikova 59, vstop 3. 12. 1998, vložek
1,101.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Škrabl Erika, izstop 3. 12. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kodrič Marijan, imenovan 3. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Štrukelj Sretan, imenovan 3. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Škrabl Erika, razrešena 3. 12. 1998 kot
v.d. direktorija.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7470 Čiščenje stavb; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301285
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01576 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa M-19, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Letonijeva ulica 2, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe, naslova družbenikov in za-
stopnikov, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5533309
Sedež: 2000 Maribor, Cafova ulica 5
Ustanovitelja: Stajnko Dušan in Stajnko

Miroslava, oba Maribor, Devova ulica 3,
vstopila 15. 3. 1994, vložila po 792.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stajnko Dušan, imenovan 15. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Stajnko Miroslava, imenovana 15. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
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Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji

farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva.

Rg-301288
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01772 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa GRADITELJSTVO
MALTARIČ, proizvodnja, gradbeništvo in
storitve d.o.o., sedež: Ulica Staneta Se-
verja 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1122789
Sedež: 2000 Maribor, Volodjeva uli-

ca 39a.

Rg-301293
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01740 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
MARIBOR, delniška zavarovalna družba,
sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5063400
Osnovni kapital: 14,843.500 SIT.

Rg-301299
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01382 z dne 4. 1.
1999 pris ubjektu vpisa ENGROSTAR, pod-
jetje za trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o., sedež: Ulica Kragujevških žrtev 6,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1214888
Firma: ENGROSTAR, družba za trgovi-

no, gostinstvo in storitve d.o.o.
Ustanoviteljica: Gomolj Miran, izstop

29. 7. 1998; Žnuderl Nevenka, Maribor,
Rapočeva ulica 18, vstop 29. 7. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gomolj Miran, razrešen 29. 7. 1998;
direktorica Žnuderl Nevenka, imenovana
29. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301301
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01728 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa ŠKOFIJSKO GOS-
PODARSTVO RAST, kmetijstvo, pro-
izvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve
d.o.o., sedež: Slomškov trg 19, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1189964
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1999:

2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
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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; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-301303
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01378 z dne 29. 12.
1998 pod št. vložka 1/10540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niška družbe s temile podatki:

Matična št.: 1323857
Firma: ZLATA MONETA I, pooblašče-

na investicijska družba d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA I d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva 30
Osnovni kapital: 6.638,430.000 SIT

Ustanovitelj: delničarji ZLATA MONETA
d.d., vstopili 7. 10. 1998, vložili
6.638,430.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stonič Radovan, Pekre, Pod izviri 7,
imenovan 3. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,
Vračko Rihard in Majcen Vlado, vstopili
7. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Družba je nastala z razcepitvijo ZLATA
MONETA, pooblaščena investicijska druž-
ba d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, regi-
strski vložek 1/9398-00.

Odobreni kapital znaša 191,350.307
SIT.

Direktor je pooblaščen povečati osnovni
kapital družbe v prvih petih poslovnih letih
za znesek 269,623.693 SIT in sicer tako
da vsako poslovno leto odloči o povečanju
osnovnega kapitala za 1%.

Rg-301304
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01379 z dne 29. 12.
1998 pod št. vložka 1/10541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe s temile podatki:

Matična št.: 1323903
Firma: ZLATA MONETA II, pooblašče-

na investicijska družba d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA II d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: 2000 Maribor, Strossmayer-

jeva ulica 30
Osnovni kapital: 9.352,285.000 SIT
Ustanovitelji: delničarji ZLATA MONETA

d.d., vstopili 7. 10. 1998, vložili
9.352,285.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stonič Radovan, Pekre, Pod izviri 7,
imenovan 4. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kremžar Leo,
Smole Jože in Murko Franjo, vsi vstopili
7. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Družba je nastala z razcepitvijo ZLATA
MONETA, pooblaščena investicijska druž-
ba d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, regi-
strski vložek 1/9398-00.

Odobreni kapital znaša 269,623.693
SIT.

Direktor je pooblaščen povečati osnovni
kapital družbe v prvih petih poslovnih letih
za znesek 269,623.693 SIT in sicer tako,
da vsako poslovno leto odloči o povečanju
osnovnega kapitala za 1%.

Rg-301306
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01370 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa ZLATA MONETA,
pooblaščena investicijska družba d.d.,
sedež: Strossmayerjeva 30, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe, pripoji-
tev družbe ZLATA MONETA II d.d., spre-
membo osnovnega kapitala in sklep o raz-
cepitvi d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5850762
Osnovni kapital: 15.990,715.000 SIT
Dne 29. 12. 1998 se vpiše predložitev

zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 7. 10. 1998.

Dne 29. 12. 1998 se vpiše pripojitev
družbe ZLATA MONETA II, pooblaščena in-
vesticijska družba d.d., Maribor, Strossma-
yerjeva 30, registrski vložek 1/9679-00,
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
29. 9. 1998 in sklep o razcepitvi delniške
družbe z dne 29. 9. 1998, tako da, razce-
pitev začne veljati z vpisom ustanovitve dveh
novih delniških družb, in scier ZLATA MON-
ETA I, pooblaščena investicijska družba d.d.
in ZLATA MONETA II, pooblaščena investi-
cijska družba d.d.
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