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Sodni register

KOPER

Rg-400348
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00346 z dne 3. 4. 1999 pod št.
vložka 1/05587/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Novi Gorici, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika in meje poob-
lastil s temile podatki:

Matična št.: 5709113
Firma: SLORENZON – inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: SLORENZON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska 7
Osnovni kapital: 2,316.960 SIT
Ustanovitelja: Lavrenčič Branko, Ajdovš-

čina, Kidričeva 24, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 579.240 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Smoje Vinko, izstop 21. 1. 1999; Ferrari
Domenico, Treviso, Italija, Via Piave 49, vs-
top 21. 12. 1993, vložek 1,737.720 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lavrenčič Branko, razrešen 30. 11.
1998; direktor Velikonja Goran, Dekani, De-
kani 88, imenovan 1. 12. 1998, brez so-
glasja skupščine (nadzornega sveta) ne mo-
re sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev,
če to ni že izrecno opredeljeno v letnem
planu oziroma programu dela; izvajanje inve-
sticijskih del in najemanju posojil, ki prese-
gajo 30 % osnovnega kapitala, kakor tudi
dajanje takih posojil in poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev; sklepanje kooperacijskih pogodb s tra-
janjem več kot eno leto; prenos kakršnihkoli
družbenih pravic na druge; podeljevanje pro-
kure in neomejenih pooblastil; imenovanje
vodilnih delavcev; spreminjanje notranje or-
ganizacije družbe; imenovanje in razreševa-
nje revizorjev poslovanja in podobno.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 4521 Splošna

gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih 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 debe-
lo 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 vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki;  55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,

picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7482 Pakiranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

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

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod
vložno št. 1/628/00.

Rg-400361
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00483 z dne 18. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, spremembo firme, sedeža,
družbenikov, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5611784
Firma: ZBIR TRADE, podjetje za stori-

tve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ZBIR TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Istrska 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlinarič Franc, izstop 12.

2. 1999; Mlinarič Janja in Mlinarič Aleš, oba
Materija, Skadanščina 2, vstopila 12. 2.
1999, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mlinarič Franc, razrešen 12. 2. 1999;
prokuristka Mlinarič Štefka, razrešena 12. 2.
1999; direktor Mlinarič Igor, imenovan 12.
2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
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tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, 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 raznovrstnih
izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 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; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 60240 Cestni tovorni promet; 71402
Dejavnost videotek; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Čistopis družbene pogodbe z dne 12. 2.
1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu
pod vložno št. 1/5192/00 s firmo: ZBIR
TRADE, predelava sekunardnih surovin, pre-
vozništvo in trgovina, d.o.o., Radlje ob Dravi,
Mariborska 8a.

Rg-400371
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00399 z dne 19. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05604/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1387260
Firma: M&D FORM, orodjarstvo, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: M&D FORM, d.o.o.,

Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Izola, Zaprta ulica 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Marino, Izola, Livade

36, in Grbec Dorijano, Sečovlje, Padna 44,
oba vstopila 2. 2. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Marino, imenovan 2. 2. 1999, kot
generalni direktor zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Grbec Dorijano, imenovan 2.
2. 1999, kot tehnični direktor zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin;

2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proi-
zvodnja orodja za stroje; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proi-
zvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 7482 Pakiranje.

Rg-400379
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02060 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL ROŽA d.d., Porto-
rož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03262/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev pri prevzeti druž-
bi s temile podatki:

Matična št.: 5644607
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400380
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02061 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL LUCIJA d.d., Porto-
rož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03263/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev pri prevzeti druž-
bi s temile podatki:

Matična št.: 5644674
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400381
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02062 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL VESNA d.d., Porto-
rož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03264/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev pri prevzeti druž-
bi s temile podatki:

Matična št.: 5644666
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400382
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02063 z dne 12. 3. 1999 pri

subjektu vpisa HOTEL BARBARA d.d., Por-
torož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/03265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev k prevzeti
družbi s temile podatki

Matična št.: 5644640
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400383
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02064 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RESTAVRACIJA LUCIJA, tu-
ristično podjetje d.d., Portorož, sedež:
Obala 77, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile
podatki:

Matična št.: 5644631
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400384
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02065 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TAVERNA LUCIJA, gostin-
sko podjetje d.d., Portorož, sedež: Obala
77, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile
podatki:

Matična št.: 5644615
Pripojitev k družbi GRAND INVEST, d.d.,

hoteli in turizem, Obala 77, Portorož na pod-
lagi sklepa skupščine prevzete družbe z dne
24. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-400385
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00349 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GRAND INVEST, d.d., hoteli
in turizem, sedež: Obala 77, 6320 Porto-
rož, pod vložno št. 1/03261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev pri prev-
zemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5644593
Pripojitev družb: HOTEL ROŽA d.d. Por-

torož, HOTEL LUCIJA d.d., Portorož, HO-
TEL VESNA d.d., Portorož, HOTEL BAR-
BARA d.d., Portorož, RESTAVRACIJA LUCI-
JA, turistično podjetje d.d., Portorož in TA-
VERNA LUCIJA, gostinsko podjetje d.d.,
Portorož na podlagi sklepov skupščin prev-
zetih družb z dne 24. 12. 1998.

Rg-401404
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01325 z dne 2. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BATIMPEX, podjetje za tr-
govino, posredovanje, export-import,
d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska ulica
109, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
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skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5684498
Firma: NEPTUNA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: NEPTUNA, d.o.o.
Sedež: 6250 Postojna, Tržaška cesta

12a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Babić Želimir, izstop 20. 8.

1998; Drekonja Vlado, Postojna, Tržaška
cesta 12a, vstop 20. 8. 1998, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Schweiger Drekonja Larisa, Postojna, Tržaš-
ka cesta 12a, vstop 20. 8. 1998, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babić Želimir, razrešen 20. 8. 1998;
direktor Drekonja Vlado, imenovan 20. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999: 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 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 motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 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 lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no 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 Dejav-
nost cvetličarn; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 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 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-

delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 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, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-401410
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01588 z dne 3. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INTERKEM 95 d.o.o., Po-
sredništvo in trgovina, sedež: Ferrarska
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00927/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in pooblastil di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5864887
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska uli-

ca 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hadl Vladimir, Zagreb, Harambašiće-
va 34, razrešen 15. 4. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-401413
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00302 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05588/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1359398
Firma: NAUTIC SERVICE, družba za

vzdrževanje plovil, strojne in elektro opre-
me d.o.o.

Skrajšana firma: NAUTIC SERVICE
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Kopališko nabrež-
je 5

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Favento Lucijan, Koper,

Naldinijeva ulica 9, Žilić Ljubomir, Izola, Ve-
luščkova 4, vstopila 22. 1. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Favento Lucijan, imenovan 22. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Žilić
Ljubomir, imenovan 22. 1. 1999, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
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nje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga po-
vršinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Prozvodnja
lahke kovinske opreme; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 29120 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 29130 Proizvod-
nja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 29210 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29310 Prozvodnja
traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Proi-
zvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proi-
zvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Proi-
zvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 34100 Proizvodnja motornih
vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 35110 Grad-
nja in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35200 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvod-
nja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacij-
ska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega 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 debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 51350 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo 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 drobno

s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 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.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni tovor-
ni promet; 61100 Pomorski promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost 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; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost
holdingov; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preizku-
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šanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.120 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-401415
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01651 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa JAVOR-OPAŽNI ELEMENTI,
proizvodnja lesenih plošč in elementov
d.o.o., Belsko, sedež: Belsko 2, 6230 Po-
stojna, pod vložno št. 1/01665/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5438985
Ustanovitelj: JAVOR PIVKA, lesna indu-

strija d.d., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19.
2. 1993, vložek 604,930.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-401418
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01688 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BOLNIŠNICA ZA ZDRAV-
LJENJE IN REHABILITACIJO PLJUČNIH
BOLNIKOV SEŽANA, sedež: Cankarjeva
4, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/02212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena zavoda, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5054940
Firma: BOLNIŠNICA ZA ZDRAVLJE-

NJE IN REHABILITACIJO KRONIČNIH
PLJUČNIH BOLNIKOV IN PODALJŠANO
SPLOŠNO-BOLNIŠNIČNO NEGO SEŽANA

Skrajšana firma: BOLNIŠNICA SEŽANA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šonc Silvana, Dutovlje, Tomaj št.
13, imenovana 15. 10. 1998, zastopa bolni-
šnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
52310 Dejavnost lekarn; 85110 Bonišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki.

Rg-401419
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01591 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa E.T.S., storitve, trgovina,
export-import, d.o.o., Piran, sedež: Tom-
šičeva 11, 6330 Piran, pod vložno št.
1/03254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5650194
Ustanoviteljica: Pogačar Ivan, izstop 7. 7.

1998; Marojevič Darja, Tišina, Vančna vas
66b, vstop 10. 4. 1998, vložek 1,618.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-401421
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01645 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ZALOŽBA LIPA, Koper,
d.o.o., sedež: Muzejski trg 7, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in omejitev s temile podatki:

Matična št.: 5049482
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

hek Miran, razrešen 8. 9. 1998 kot poslo-
vodja knjigarne; Hočevar A. Jožef, razrešen
8. 9. 1998 kot v.d. poslovodje založniškega
programa; direktor Markočič Iztok, Koper,
Vena Pilona 5, razrešen 8. 9. 1998 kot glav-
ni urednik in ponovno imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401430
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01908 z dne 9. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1331876
Firma: POL 3 d.o.o., konstrukcija in

proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
Skrajšana firma: POL 3 d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Rožna pot 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Štajdohar Dušan, Koper,

Rožna pot 9, vstop 26. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štajdohar Dušan, imenovan 26. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3340 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina 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 popravila

motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih 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; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Tr-
govina 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, 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; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no 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 usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
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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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-401431
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/00903 z dne 9. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FRIZERSTVO SEŽANA
d.o.o., Sežana, sedež: Kolodvorska 2a,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo vložkov, družbenikov, priimka druž-
benice in bivališča družbenice s temile po-
datki:

Matična št.: 5144655
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
18. 12. 1997; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 18. 12. 1997; Modra linija – PIB d.d.,
Koper, izstop 18. 12. 1997; Sosič Janja,
Dutovlje, Dol pri Vogljah 8, vložek 459.000
SIT, Tavčar Sonja, Dutovlje, Tomaj 60, vlo-
žek 515.000 SIT, Pahor Anamarija, Sežana,
Cesta na Lenivec 24, vložek 514.000 SIT,
Šuligoj Pavla, Dutovlje, Dol pri Vogljah 13a,
vložek 514.000 SIT, Karlovič Vilma, Sežana,
Povir 17, vložek 404.000 SIT, Bandelj Da-
mijana, Branik, Čipnje 4, vložek 404.000
SIT, Kovačič Zmaga, Sežana, Tomšičeva 2,
vložek 470.000 SIT, Ravbar Cvetka, Divača,
Kettejeva 2, vložek 494.000 SIT, Gustinčič
Bogdanka, Kozina, Jamska ulica 8, vložek
459.000 SIT, Morelj Hedvika, Vremski Bri-

tof, Buje 2a, vložek 404.000 SIT, Fras Katja,
Divača, Stanka Volka 1, vložek 348.000 SIT,
Karlovič Danijela, Sežana, Povir 17, vložek
348.000 SIT, Bernetič Polona, Dutovlje, Pli-
skovica 56, vložek 348.000 SIT, Konjc Mar-
tina, Sežana, Križ 134, vložek 348.000 SIT,
Malalan Andreja, Sežana, Šmarje pri Sežani
11, vložek 348.000 SIT, Valenčič Lucija,
Divača, Ulica Albina Dujca 12, vložek
237.000 SIT, Vidrih Magda, Postojna, Rož-
na ulica 6, vložek 459.000 SIT, Kokeza Stan-
ka, Postojna, Volaričeva ulica 34, vložek
459.000 SIT, Šuligoj Helena, Dutovlje, Dol
pri Vogljah 13a, vložek 237.000 SIT – vsi
vstopili 27. 12. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo, ter Miklavec Karmen, Sežana, Br-
kinčeva 20, vstop 18. 12. 1997, vložek
246.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grk Martina, Lokev, Lokev 199a, vstop
18. 12. 1997, vložek 126.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Frizerstvo Sežana
d.o.o., Sežana, Kolodvorska 2a, vstop 18.
12. 1997, vložek 2,296.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-401433
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00082 z dne 10. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05596/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1359045
Firma: INTERLINER AGENCIES, druž-

ba za pomorski promet, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERLINER AGEN-

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

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: FLAMIN HOLDING d.o.o.,

Ljubljana, Na trati 11, vstop 2. 12. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bahl Ankush, Ljubljana, Križna ulica
36, imenovan 9. 12. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
61100 Pomorski promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-401435
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01359 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa VALTEH – gradbeništvo in
trgovina d.o.o., Koper, sedež: Šmarska 1,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03349/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev družbene pogodbe z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5649609
Sedež: 6000 Koper, Sermin 8a
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:

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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

Rg-401437
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01663 z dne 11. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05597/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1337866
Firma: D & B FINING d.o.o., finančne in

računovodske storitve ter svetovanja
Skrajšana firma: D & B FINING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6219 Lokev, Lokev 77
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Škibin Boris, Lokev, Lokev

77 in Budak-Škibin Dajana, Portorož, Obala
132, vstopila 21. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Budak-Škibin Dajana, imenovana
21. 10. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Škibin Boris, imenovan 21. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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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-401438
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01670 z dne 11. 3. 1999 pod št.
vložka 1/05598/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile po-
datki:

Matična št.: 1337939
Firma: PRINZ INŠTITUT, raziskovanje

prometa in zavarovalništva, Portorož, Str-
ma pot 11

Skrajšana firma: PRINZ INŠTITUT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6320 Portorož, Strma pot 11
Ustanovitelji: Jakomin Livio, Portorož, Str-

ma pot 11, Jakomin Igor, Portorož, Strma
pot 11, Jelenc Milan, Ljubljana, Reboljeva
12, Pavliha Marko, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 118, Pirš Andrej, Portorož, Liminjanska
2, Vlačič Patrick, Portorož, XXX. divizije 16,
vsi vstopili 5. 10. 1997, odgovornost: odgo-
varjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakomin Livio, imenovan 5. 10. 1997,
zastopa zavod brez omejitev, razen za skle-
nitev pogodbe o razpolagi z nepremičnim
premoženjem zavoda, mora imeti pisno so-
glasje vseh ustanoviteljev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-401439
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00590 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa FOUR 4 U, Trgovina in za-
stopstvo instalacijskega materiala, d.o.o.,
Koper, sedež: Ilirija 35, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04737/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5851815
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 28512 Druga površinska in toplotna ob-
delava kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge

opreme za obdelavo podatkov; 3430 Proi-
zvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 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; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-

javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov 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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih 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;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 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 92.712 druž-
ba opravlja samo dejavnost igralnih avtoma-
tov zunaj igralnic.

Rg-401442
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01766 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MODNO KROJAŠTVO, obrt-
no podjetje d.o.o., Piran, sedež: Leninova
2, 6330 Piran, pod vložno št. 1/00067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5071950
Firma: KARMIN d.o.o., šiviljska delav-

nica in trgovina, Dekani
Skrajšana firma: KARMIN d.o.o., Dekani
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 234
Ustanoviteljica: GUŽIČ MOJCA & RUTAR

ANDREJA d.n.o., družba za proizvodnjo in
storitve Koper, izstop 13. 5. 1998; Gregorič
Irena, Dekani, Dekani 234, vstop 13. 5.
1998, vložek 4,090.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gregorič Irena, imenovana 17. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgo-
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vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-401448
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01411 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BORI KMO – Kmetijska me-
hanizacija in oprema d.o.o., sedež: Kraš-
ka ul. 7, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/02001/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482216
Ustanovitelji: Stubelj Jadran, Izola, Dan-

tejeva 15, vstop 11. 7. 1994, vložek
4,160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
METALKA INTER, Podjetje za trgovino, stori-
tve in inženiring d.o.o., Ljubljana, Plemljeva
št. 2, vstop 11. 6. 1998, vložek 3,997.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; BORI KMO
– kmetijska mehanizacija in oprema d.o.o.,
Sežana, Kraška ul. št. 7, vstop 11. 6. 1998,
vložek 4,842.500 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proi-
zvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-

ničnih kemikalij; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-401449
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01797 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALA KOPER, d.o.o.
– s.r.l. Koper – Capodistria, javno podjet-
je za komunalne dejavnosti – azienda
pubblica per le attivita comunali, sedež:
Ulica 15. maja št. 4, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00062/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5072255
Člani nadzornega sveta: Ferček Slavko in

Birsa Miroslav, izstop 7. 5. 1998 ter Štran-
car Goran in Birsa Miroslav, vstop 5. 11.
1998.

Rg-401496
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01543 z dne 3. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INTERMEDIA – Inženiring
in poslovno svetovanje, d.o.o., Izola, se-
dež: Cona mestne obrti b. št., 6310 Izola,
pod vložno št. 1/00694/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5291348
Sedež: 6310 Izola, Pot v Pregavor 5
Ustanovitelj: Šuc Radovan, izstop 3. 9.

1998; Gobbo Sergio, Izola, Leninova ulica
4, vstop 3. 9. 1998, vložek 1,588.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šuc Radovan, razrešen 3. 9. 1998; Gob-
bo Janko, Izola, Na griču 13, razrešen 3. 9.
1998 kot predsednik družbe in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Gobbo Sergio, Izola, Leninova uli-
ca 4, imenovan 3. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-

pisov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo 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 izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 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 lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
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 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic.
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Rg-401882
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00712 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/05619/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1403958
Firma: MITJA HAIR TEAM, izobraževa-

nje v frizerstvu, d.o.o.
Skrajšana firma: MITJA HAIR TEAM,

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

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Tomšičeva ul.

št. 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Mitja, Sežana, Tom-

šičeva ulica št. 8, vstop 7. 4. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Mitja, imenovan 7. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401885
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01959 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa EUROPARTNER 1, trgovina
in zastopanja d.o.o., Škofije, sedež: Spod-
nje Škofije 120b, 6281 Škofije, pod vlož-
no št. 1/05082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika in povečanje
osnovnega kapitala ter osnovnega vložka
družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5933811
Osnovni kapital: 2,485.000 SIT
Ustanoviteljica: Semolič Nataša, Škofije,

Spodnje Škofije 120b, vstop 18. 1. 1996,
vložek 2,485.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; De Longhi Luigino, izstop 9. 12.
1998.

Rg-401887
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00255 z dne 14. 4. 1999 pod št.
vložka 1/05616/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1365436
Firma: I & J – ZEKANOVIČ & OSTALI,

trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: I & J – ZEKANOVIČ &

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

odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Gortanova ulica 6

Ustanovitelja: Zekanović Ive, Piran, Gor-
tanova ulica 6, vstop 16. 1. 1999, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Fiegl Jasna, Nova Gorica, Ulica Gradnikove
brigade 33, vstop 16. 1. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zekanović Ive, imenovan 16. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Fiegl Jasna, imenovana 16. 1. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, 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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo 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 debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina 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 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; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov; 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 drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kuriska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
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objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.

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

Rg-401888
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00259 z dne 14. 4. 1999 pod št.
vložka 1/05615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1365495
Firma: SOLINE, Pridelava soli d.o.o.
Skrajšana firma: SOLINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Seča 115
Osnovni kapital: 11,000.000 SIT
Ustanovitelj: DROGA PORTOROŽ, živil-

ska industrija d.d., Portorož, Obala 27, vstop
15. 12. 1998, vložek 11,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Deržek Peter, Sečovlje, Sečovlje 116,
imenovan 15. 12. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 14400
Pridobivanje soli; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 28520
Splošna mehanična dela; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orod-
ja za stroje; 35110 Gradnja in popravilo ladij;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74820 Pakiranje; 92530 Dejav-
nost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
rezervatov; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-401891
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01484 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNO-KREDITNA
SLUŽBA SEŽANA p.o., Sežana, Partizan-
ska 12a, sedež: Partizanska 12a, 6210
Sežana, pod vložno št. 4/00564/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5229707
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mahne Ivan, razrešen 22. 9. 1997;

direktor Škrlj Dušan, Sežana, Ul. Ivana Turši-
ča 4, imenovan 29. 9. 1997, zastopa brez
omejitev.

Rg-401892
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01865 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FC – MODUL, moduli, vibra-
cijska tehnika, d.o.o., sedež: Dekani 220,
6721 Dekani, pod vložno št. 1/04909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5894263
Sedež: 6280 Ankaran, Lazaret 5
Ustanovitelja: Toškan Zdravko, izstop

20. 11. 1998; Sabalič Klavdij, izstop 20. 11.
1998; Škrlj Aleš, Koper, Cesta XIII št. 9,
Prade, vstop 20. 11. 1998, vložek
43.995 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kocjančič Denis, Ankaran, Cehova 8, vstop
20. 11. 1998, vložek 43.995 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-401893
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01532 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TILES – servisiranje, trgovi-
na, inženiring, d.o.o., Postojna, sedež: No-
tranjska 4, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/02553/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, vložkov,
podatkov pri družbenici in razširitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5534119
Ustanovitelji: Inocente Jožef, Postojna,

Notranjska 4, vstop 5. 11. 1991, vložek
557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklavec Urška, Postojna, Kidričevo naselje
16, vstop 12. 11. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Inocente Tomaž, Postojna, Notranjska 4,
vstop 2. 7. 1998, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina 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; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-401894
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00026 z dne 13. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TELMONT, podjetje za in-
ženiring in montažo telefonskega kabel-
skega omrežja d.o.o., Koper, sedež: Ulica
15. maja št. 13, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01208/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366208

Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja
št. 10b

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje.

Rg-401895
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01994 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TISKARNA VEK KOPER –
VELNAR & SIN d.o.o., Koper, sedež: Van-
ganelska 18, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo naslova družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5293138
Ustanovitelj: Velnar Uroš, Koper, Benči-

čeva ulica 10, vstop 27. 9. 1989, vložek
34,374.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz pa-
pirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebš-
čin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 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; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 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; 50401 Trgovina na debe-
lo 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 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
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izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 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; 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 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;
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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 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 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); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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 plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

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-401897
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01924 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO STANOVA-
NJSKO PODJETJE, Ilirska Bistrica, se-
dež: Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/00342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5016100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lenarčič Edvard, razrešen 25. 11.
1998; direktor Maljevac Igor, Ilirska Bistri-
ca, Kuteževo 5, imenovan 25. 11. 1998,
zastopa podjetje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 90001 Zbiranje in

odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9304 Pogrebne sto-
ritve.

Rg-401899
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02103 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FORTIS, trgovinsko pod-
jetje d.o.o., Koper, FORTIS, impresa
commerciale s.r.l. Capodistria, sedež:
Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02765/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5851416
Sedež: 6000 Koper, Bošamarin 68
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelj Milan, Koper, Bo-

šamarin 68, vstop 23. 5. 1994, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bandelj Jani, Koper, Bošamarin 68,
imenovan 15. 12. 1998.

Rg-401900
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01939 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa FIBA d.o.o., finance, uprav-
ljanje in poslovne storitve, Koper, sedež:
Ferrarska ulica 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, dejavnosti, poslovnih deležev
družbenikov ter imenovanje uprave in pre-
nehanje začasnega nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5300266
Ustanovitelji: Benulič Dajana, Koper, Ce-

sta na Markovec 8, vložek 251.700 SIT,
Bernetič Nevija, Marezige, Marezige 57b,
vložek 293.400 SIT, Bonin Tatjana, Koper,
Carpacciov trg 5, vložek 131.800 SIT, Ive-
tac Lilijana, Koper, Valvazorjeva 37, vložek
242.400 SIT, Jakomin Dajana, Koper, Ben-
čičeva 4, vložek 225.200 SIT, Mahnič Ta-
nja, Sečovlje, Dragonja 111, vložek
230.900 SIT, Maras Marinela, Koper, Beb-
lerjeva 8, vložek 231.600 SIT, Pregl Zlatka,
Koper, Vena Pilona 16, vložek 176.300
SIT, Šarkanj Alenka, Izola, Ferda Bidovca
7, vložek 1,788.800 SIT, Škergat Neva,
Dekani, Dekani 104, vložek 156.500 SIT,
Zorzut Neva, Škofije, Spodnje Škofije 117,
vložek 148.900 SIT, Žnidaršič Marko, Por-
torož, Jakčeva 3, vložek 302.000 SIT, Raž-
man Sonja, Škofije, Spodnje Škofije 1a, vlo-
žek 156.500 SIT – vstopili 22. 5. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šarkanj Alenka, razrešena 26. 11.
1998 kot začasna direktorica in ponovno
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bajda Beno,
Ferfila Vlado, Pečar Franko, Blaževič Klav-
dij in Kadič Vlasa, vsi izstopili 26. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
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tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe (prečiš-
čeno besedilo) z dne 4. 12. 1998.

Rg-401907
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01654 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/05610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331434
Firma: FOTO FANTASY, trgovina in fo-

tografske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FOTO FANTASY,

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

govornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Ulica I. Istrske

brigade 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pobega Mirjan in Pobega

Mira, oba Pobegi, Cesta 1. Istrske brigade
12, vstop 20. 10. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pobega Mirjan, imenovan 20. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Pobega Mira, imenovana 20. 10.
1998, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proi-
zvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proi-
zvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2464 Proizvodnja fotograf-
skih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih
nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 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, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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 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; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, 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 prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-

javnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

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-401909
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00778 z dne 7. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LUKA KOPER PRISTAN,
gostinstvo, d.o.o., Koper, sedež: Vojko-
vo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5938163
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:

55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz.

Dejavnost, izbrisana dne 7. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 19. 1. 1999 in z dne 2. 4. 1999.

Rg-401910
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02040 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LUKA KOPER PRISTAN, go-
stinstvo d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5938163
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križman Franko, razrešen 26. 11.
1998; direktorica Ritoša Neda, Koper,
Krožna cesta 4, imenovana 26. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401914
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01405 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GOODTIME EXPORT-
IMPORT, zunanjetrgovinski promet, turi-
zem in storitve d.o.o., Portorož, sedež:
Letoviška pot 32, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02244/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo kapita-
la in vložkov, uskladitev dejavnosti, spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov in priimka družbenice s
temile podatki:

Matična št.: 5507707
Firma: GOODTIME EXPORT-IMPORT,

zunanjetrgovinski promet, turizem in
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storitve d.o.o.
Skrajšana firma: GOODTIME EXPORT-

IMPORT d.o.o.
Osnovni kapital: 2,230.000 SIT
Ustanovitelja: Zrnović Dragana, Beo-

grad, ZRJ, Ohridska 9, vstop 15. 12. 1990,
vložek 1,115.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sofič Faruk, izstop 5. 12. 1997;
Nikolić Milorad, Beograd, ZRJ, Ohridska 9,
vstop 5. 12. 1997, vložek 1,115.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zrnović Dragana, razrešena 5. 12.
1997; direktor Nikolić Milorad, imenovan
5. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Ilič Branko, Portorož, Stopniška
8, imenovan 5. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-401915
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01674 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INDEX, storitve, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Kalistrova 8, Po-
stojna, sedež: Kalistrova 8, 6230 Postoj-

na, pod vložno št. 1/04091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5763282
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gnezda Irena, Postojna,

Kalistrova 8, vstop 31. 12. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gnezda Irena, imenovana 31. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
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-401918
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01998 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ELLE GI, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška uli-
ca 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
vložka družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5454379
Osnovni kapital: 3,204.000 SIT
Ustanovitelj: Mandič Ratko, Koper, Dol-

ga reber 31a, vstop 19. 10. 1995, vložek
3,204.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401920
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/02049 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PO – MO, proizvodno tr-
govsko podjetje, uvoz-izvoz, d.o.o., De-
kani, sedež: Dekani 3a, 6271 Dekani,
pod vložno št. 1/01240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5373751
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Požar Igor, razrešen 17. 12. 1998;
prokurist Moralič Enver, Zagreb, Hrvaška,
Maslovičeva 2, razrešen 17. 12. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
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brez omejitev; prokurist Zupančič Milan,
Portorož, Pot pomorščakov 16d, imenovan
17. 12. 1998.

Rg-402485
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00626 z dne 16. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LOVRIČ, trgovina in servis,
d.o.o., sedež: Obzidna ulica 22, 6330
Piran, pod vložno št. 1/04093/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5771072
Firma: ADRIA TRADING, trgovina in

servis d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA TRADING d.o.o.

Rg-402489
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01868 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa IMAS d.o.o., projektiranje,
avtomatizacija, orodjarstvo ter izdelova-
nje kovinskih in nekovinskih predmetov,
Štorje 19, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5323606
Osnovni kapital: 64,975.000 SIT
Ustanovitelji: SIBAR s.r.l. Tarvisio, izstop

21. 12. 1995; Uršič Aleš, Sežana, Štorje
19, vstop 10. 11. 1989, vložek
25,015.375 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bratož Miroslav, Sežana, Dane pri Se-
žani 27g, vstop 10. 11. 1989, vložek
26,964.625 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uršič Igor, Sežana, Štorje 70, vstop
10. 11. 1989, vložek 6,497.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vejnovič Vladimir,
Koper, Kvedrova 12, vstop 11. 9. 1992,
vložek 6,497.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; proi-
zvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
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 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-

zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja 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 Proi-
zvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proi-
zvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proi-
zvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proi-
zvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 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; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
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; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 6024 Cestni
tovorni promet; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-402493
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00403 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa LAKOLIT, gradbeništvo, tr-
govina in poslovne storitve, d.o.o., se-
dež: Pobeška cesta 47, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/05308/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, vložka, zastopnikov in poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5957885
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 2
Ustanovitelj: Jurič Odoni Konrad, Anka-

ran, Barižoni 16c, vstop 25. 4. 1997, vlo-
žek 1,530.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; DAY & NIGHT, vizuelne komunikaci-
je, d.o.o., Koper, izstop 11. 2. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurič Odoni Konrad, razrešen 11. 2.
1999 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Ivančič Robert, razrešen 11. 2. 1999.

Rg-402497
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00556 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PROMETAL, kovinsko pre-
delovalna industrija, d.o.o., sedež: Kraš-
ka 7, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nega deleža ter povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5628563
Osnovni kapital: 99,148.069 SIT
Ustanovitelja: TECHNICAL s.r.l., Padova,

Italija, Via Bernina 18, vstop 30. 12. 1994,
vložek 98,329.325,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; FCA RAPPRESENTANZE, s.r.l.,
izstop 24. 12. 1996; HERTEK SA, izstop
23. 7. 1997;Debernardi Igor, Portorož, Li-
minjanska 89, Lucija, vstop 15. 12. 1997,
vložek 818.743,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-402498
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 99/00502 z dne 29. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ADRIACOMMERCE AKRO,
export-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, družbenikov, deleža
družbenika, razširitev dejavnosti in spre-
membo obsega pooblastil zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5486530
Firma: AKRO-IN, uvoz-izvoz, veletrgo-

vina, storitve, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AKRO-in. d.o.o.
Ustanovitelja: Gregorič Duško, Koper,

Trinkova 2, vstop 15. 4. 1991, vložek
6,551.876,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gregorič Zdenka, Koper, Trinkova 2,
vstop 26. 1. 1999, vložek 364.838,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slabe Alenka,
izstop 26. 1. 1999; ADRIACOMMERCE,
financiranje, upravljanje in ustanavljanje pod-
jetij, d.d., izstop 26. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorič Duško, razrešen 16. 2.
1999 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela.
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KRŠKO

Rg-300759
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00406 z dne 25. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03988/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358359
Firma: R.S. TEHNOMEHANIKA, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: R.S. TEHNOMEHANI-

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Prežihova 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kobali Alja, Artiče, Trebež

43, vstop 20. 11. 1998, vložek
714.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kobali Mario, Klanjec – Hrvaška, Erdodye-
va 10, vstop 20. 11. 1998, vložek 840.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; TEH-
NOMEHANIKA, dioničko društvo za pro-
izvodnjo specialnih čeličnih konstrukcija, hi-
drauličkih komponenata u nadgradnji, Mari-
ja Bistrica – R Hrvaška, Stubička cesta 4,
vstop 20. 11. 1998, vložek 546.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kobali Alja, imenovana 20. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-

bilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 – Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom, družba
opravlja samo dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic.

Rg-300767
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00011 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa VINO BREŽICE, proizvod-
nja in trgovina d.d., sedež: Cesta bratov
Cerjakov 33, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5132347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Recer Karl, Brežice, Cesta bratov
Milavcev 1, razrešen 15. 12. 1998 kot za-
časni glavni direktor in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, kot glavni direktor.

Rg-300769
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00015 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa POSAVJE, trgovina na de-
belo in drobno d.d., Brežice, sedež: Ce-
sta prvih borcev 35, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00172/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov upra-
ve s temile podatki:

Matična št.: 5028825
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Bibič Anton, razrešen 1. 1. 1999 kot
pomočnik uprave in zakoniti zastopnik na
področju finančnega poslovanja; član upra-
ve Novoselič Ivan, Jesenice na Dolenjskem,
Koritno 13, razrešen 1. 1. 1999 kot direk-
tor in njen zakoniti zastopnik na področju
razvoja in organizacije delniške družbe, in-
vesticij, kadrovanja, izobraževanja in nagra-
jevanja ter imenovan za predsednika upra-
ve, ki zastopa družbo kot direktor z omeji-
tvami, ki jih določi nadzorni svet in sicer:
zastopa in predstavlja delniško družbo kot
direktor in njen zakoniti zastopnik na po-
dročju razvoja delniške družbe, investicij,
kadrovanja, izobraževanja in nagrajevanja;
član uprave: Špiler Peter, Krško, Kostanjek
18, imenovan 1. 1. 1999, zastopa kot član
uprave in direktor z omejitvami, ki jih določa
nadzorni svet in sicer: zastopa in predstavlja
delniško družbo kot direktor in njen zakoniti
zastopnik na področju finančnega poslova-
nja.

Rg-300770
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00427 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa VINO BREŽICE, proizvodnja in
trgovina d.d., sedež: Cesta bratov Cerja-
kov 33, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, nadzor-
nega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5132347
Člani nadzornega sveta: Blažič Janez,

Okorn France, Bukovinski Darko, Šeler Ivan
in Derenda Vlado, vsi izstopili 14. 12. 1998
ter Kneževič Milan, Groff Marijan, Okorn
Franc, Horvat Jože in Prvinšek Franc, vsto-
pili 14. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1999:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet.

Sprememba statuta vpisana v sodni regi-
ster s sklepom Srg 427/98 z dne 7. 1.
1999.

Vpiše se priglasitev sklepa skupščine z
dne 14. 12. 1998 o povečanju osnovnega
kapitala: dvigne se osnovni kapital družbe
za 129,652.000 (stodevetindvajsetmilijo-
novšeststodvainpetdesetttisoč 00/100). Za
dvig osnovnega kapitala se izda 129.652
(stodevetindvajsettisočšeststodvainpetde-
set) navadnih delnic po nominalni vrednosti
1.000 (entisoč 00/100) SIT za eno delni-
co. Prodajna cena delnice je 2.000 (dvati-
soč 00/100) SIT. Uprava in predsednik nad-
zornega sveta morata prijaviti sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala v sodni register v
roku 8 (osem) dni od sprejema tega sklepa.
Prednostni upravičenci vpisujejo delnice v
roku 15 (petnajst) dni od sprejema tega
sklepa, drugi pa v nadaljnjih 15 (petnajst)
dneh.

Vpiše se priglasitev sklepa skupščine z
dne 14. 12. 1998 o odobrenem osnovnem
kapitalu: Osnovni kapital se lahko poveča
kot odobreni kapital. Uprava ima pooblasti-
lo, da v roku 2 (dveh) let po vpisu spremem-
be v statutu v register gospodarskih družb
poveča osnovni kapital za največ
150,000.000 (stopetdesetmilijonov 00/100)
SIT za izdajo novih delnic.

Za izdajo novih delnic odobrenega kapi-
tala mora uprava pridobiti soglasje nadzor-
nega sveta.

Predložitev zapisnika 1. redne skupšči-
ne z dne 14. 12. 1998.

Rg-300774
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00444 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa IVIS, trgovina in proizvod-
nja Artiče d.o.o., sedež: Trebež 41a,
8253 Artiče, pod vložno št. 1/02427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5624703
Ustanovitelj: Dolanc Livija, izstop 17. 12.

1996; Češko Sandi, izstop 17. 12. 1996;
PUSCH, trgovina in zastopstvo d.o.o.,
Hrastnik, Praprotno 46, vstop 17. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-300777
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00362 z dne 22. 12. 1998 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 te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5317843
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Borštnar Marko, razrešen 1. 9. 1998



Stran 4808 / Št. 75 / 16. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

kot začasni poslovodja; direktorica Bobnič
Martina, Blanca, Rožno 55, imenovana 1. 9.
1998, zastopa kot vršilka dolžnosti direk-
torja za 3 mesece.

Rg-302553
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00416 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa PREIS SEVNICA, proizvod-
nja in trgovina d.o.o., sedež: Savska
c. 23, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/01206/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5413354
Osnovni kapital: 139,518.372 SIT
Ustanovitelj: PREIS & CO GMBH, Per-

nitz-Avstrija, Josef-Nitsch strasse 5, vstop
25. 7. 1996, vložek 139,518.372 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-302556
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00436 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa DANLY LOZAR, trgovinsko
in proizvodno podjetje d.n.o., sedež: Mrz-
lava vas 21c, 8250 Brežice, pod vložno
št. 1/03051/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746116
Sedež: 8262 Krška vas, Mrzlava vas

21c
Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 1999:

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; 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.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-302557
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00029 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GE-KOVINA, trgovina in
proizvodnja d.o.o., sedež: Šentviška pot
21, 8251 Čatež ob Savi, pod vložno
št. 1/03795/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5913233
Sedež: 8250 Brežice, Ulica stare

pravde 14.

Rg-302564
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00433 z dne 4. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGROSLOGA, prodaja na veli-
ko in malo Kapele d.o.o., sedež: Slogon-
sko 25, 8258 Kapele, pod vložno
št. 1/00355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naziva firme, skraj-
šane firme, razširitev dejavnosti in čistopis
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5296030
Firma: AGROSLOGA, prodaja na veli-

ko in malo d.o.o.

Skrajšana firma: AGROSLOGA d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 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;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih 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;
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; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;

9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-302568
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00419 z dne 4. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa KREMULDIN, trgovsko podjet-
je Brežice d.o.o., sedež: Marof 31, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/03057/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5734720
Sedež: 8250 Brežice, Lenartova

pot 28
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 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, 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; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

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

Rg-302570
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00441 z dne 1. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa LADIMPEX, uvoz-izvoz, trgovi-
na, proizvodnja živilskih in neživilskih iz-
delkov ter proizvodnja in prodaja kme-
tijskih in živilskih in neživilskih izdelkov,
d.o.o., Dobova, sedež: Mladinska ul. 1,
8257 Dobova, pod vložno
št. 1/02529/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnika, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5708931
Ustanovitelji: Lazanski Miroslav, izstop

9. 12. 1998; Lazanski Dragica, Dobova,
Mladinska ulica 1, vstop 9. 12. 1998, vlo-
žek 377.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Lazanski Marko, Dobova, Mladinska
ulica 1, vstop 9. 12. 1998, vložek
755.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lazanski Izidor, Dobova, Mladinska ulica 1,
vstop 9. 12. 1998, vložek 377.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lazanski Miroslav, razrešen 18. 11.
1998 kot poslovodja; direktor Lazanski Mar-
ko, imenovan 24. 12. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 01420 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 01500 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 05010
Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15710 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 15720 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15890 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Proizvod-
nja žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz
grozdja; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9000 Storitve javne higiene.

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

Rg-302575
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00447 z dne 25. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03987/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1358774
Firma: PRODEKS, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Trg izgnan-

cev 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavičić Josip, Brežice, Sti-

plovškova 6, vstop 24. 12. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Pavičić Josip, imenovan 24. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

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

Rg-300594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06214 z dne 24. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJAVINO, podjetje za
proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi pi-
jačami, p.o., Ljubljana, Frankopanska
11, sedež: Frankopanska 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01847/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje iz p.o. v d.d., spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5167019
Firma: SLOVENIJAVINO, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, d.d.

Skrajšana firma: SLOVENIJAVINO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.566,522.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 24. 12.
1998, vložek 83,443.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
24. 12. 1998, vložek 65,951.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 24. 12. 1998, vložek 461,315.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; udeležen-
ci interne razdelitve, vstopili 24. 12. 1998,
vložili 65,132.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; kapital v zasebni lastnini, vsto-
pili 24. 12. 1998, vložili 118,276.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; upniki iz prav-
nomočnega sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave (OS v Ljubljani, opr. št. St 31/96 z
dne 30. 12. 1997) vstopili 24. 12. 1998,
vložili 772,405.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralni direktor Kovič Jože, Kresnice, Kre-
snice 108, razrešen 2. 7. 1998 ter dne
3. 7. 1998 imenovan za zastopnika, ki za-
stopa družbo kot član začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Brane,
Ingolič Alenka, Polajžer Franc, Urbanc Iva,
Leskovec Ivan in Vitas Milan, vstopili 3. 7.
1998.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1998:
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1998:
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 55510
Storitve menz; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje.

Lastninsko preoblikovanje iz p.o. v d.d.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podla-

gi odločbe Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP 01498/
01150-1998/BR z dne 28. 10. 1998.

Rg-300608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07171 z dne 17. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKO
GOSPODARSTVO KOČEVJE d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Kolodvorska ulica 23,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/08355/
00 vpisalo v sodni register tega sodišča
dopolnilni sklep Srg 2958/98, zaradi do-
polnila na raznih tekstih s temile podatki:

Matična št.: 5146917
Pri sklepu Srg 2958/98 z dne 16. 12.

1998 se na Raznih tekstih dopiše, da se
lastninsko preoblikovanje vpiše tudi na pod-
lagi dopolnilnih odločb z dne 11. 12. 1998
in 16. 12. 1998, k odločbi Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
00337/393-1998/TJ z dne 30. 10. 1998.

Rg-300617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02958 z dne 16. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR – KMETIJSKO
GOSPODARSTVO KOČEVJE d.o.o., Ko-
čevje, sedež: Kolodvorska ul. 25, 1330

Kočevje, pod vložno št. 1/08355/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
gostinskega podjetja Hotel PUGLED p.o.,
lastninsko preoblikovanje, spremembo hi-
šne številke, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, datuma zastopanja, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5146917
Sedež: 1330 Kočevje, Kolodvorska

ulica 23
Osnovni kapital: 2.607,006.000 SIT
Ustanovitelji: Poslovni sistem Mercator,

d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vstop
6. 2. 1990, vložek 2.370,691.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Mercator-KZ Su-
ha Krajina, z.o.o., Žužemberk, Grajski trg
3, vstop 16. 12. 1998, vložek
105,892.751,50 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mercator-Kmetijska zadruga Črno-
melj, z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39,
vstop 16. 12. 1998, vložek 1,465.153 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Mercator-Kme-
tijsko-gozdarska zadruga Ribnica, z.o.o.,
Ribnica, Šeškova ulica 15, vstop 16. 12.
1998, vložek 97,668.989,50 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Mercator-Kmetijska
zadruga Dobrepolje, d.o.o., Videm-Dobre-
polje, Videm 36, vstop 16. 12. 1998, vlo-
žek 27,837.907 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mercator-Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje d.o.o., izstop 16. 12. 1998; Kme-
tijsko gozdarska zadruga Kočevje, z.o.o.,
Kočevje, Mozelj 16, vstop 16. 12. 1998,
vložek 3,450.199 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žlindra Janez, Kočevje, Trata IV/8,
razrešen 12. 6. 1995 in ponovno imenovan
za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Mozetič Dragan,
Glavač Milena, Žagar Drago, Pirc Mirko,
Kolar Jože, Puž Anton, vstopili 12. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 012 Živinoreja; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 014 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo in živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 155 Pre-
delava mleka in proizvodnja mlečnih izdel-
kov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 157 Proizvod-
nja krmil za prehrano živali; 1571 Prozvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
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5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 8520
Veterinarstvo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo, št. LP 0037/393-1998/
TJ z dne 21. 5. 1998.

Pripojitev Gostinskega podjetja Hotel Pu-
gled, p.o., Kočevje k Mercator – kmetijsko
gospodarstvo Kočevje, d.o.o., na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 28. 6. 1995 in
aneksa k pogodbi o pripojitvi z dne 30. 10.
1998.

Rg-300619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03173 z dne 18. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa JUST, trgovina, proizvodnja
d.o.o., Dolenjska cesta 11, Ljubljana, se-
dež: Dolenjska cesta 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, deležev, osnovnega
kapitala, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5351987
Firma: JUST, trgovina, proizvodnja

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Brn-

čičeva 13
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: Podobnik Iztok, Ljubljana,

Kvedrova 4, vstop 21. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Strnad Jure, Ljubljana, Šarhova 34,
vstop 21. 5. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Strnad Igor,
Ljubljana, Šarhova 34, vstop 7. 6. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,

tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 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; 5231 Dejavnost lekarn;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
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toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.”, razen farmacevtskih
izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 5. 1998.

Rg-300900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05039 z dne 2. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVISO d.o.o., podjetje za inže-
niring, sedež: Krivec 28, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, zastopnikov in uskladitev dejavnosti,
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5313830
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrtna ulica 8
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Grunčić Vedlin Vesna, Ljubljana,
Krivec 28, razrešena 1. 5. 1998 ter dne
4. 9. 1998 imenovana za prokuristko; di-
rektorica Vedlin Ana, Ljubljana, Vrtna ulica
8, imenovana 1. 5. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 11. 1998:
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
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60240 Cestni tovorni promet; 61100 Po-
morski promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 4. 1998.

Rg-300961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04921 z dne 7. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa GLASBENI ATELJE TARTINI
d.o.o., Ljubljana, Kongresni trg 13, se-
dež: Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in skrajšane firme, družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5393914
Firma: GLASBENI ATELJE TARTINI,

zasebna glasbena šola d.o.o.
Skrajšana firma: GLASBENI ATELJE

TARTINI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Smoletova

ulica 16
Sprememba družbene pogodbe z dne

27. 8. 1998.

Rg-300988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02660/00 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MIZARSTVO VALANT,
Podjetje za proizvodnjo ter promet bla-
ga in storitev, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Na brežini 24, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08477/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika, pogodbe o usta-
novitvi ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5407214
Ustanovitelji: Valant Jakob, izstop 4. 2.

1996; Valant Jakob, Ljubljana, Na brežini
24, vstop 13. 5. 1997, vložek
1,044.250 SIT, odgovornost: ne  odgo-

varja; Valant Jana, Ljubljana, Na brežini 24,
vstop 13. 5. 1997, vložek 1,044.250 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Valant Jakob, razrešen 4. 2.
1996 ter dne 6. 11. 1998 imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 11. 1998.

Rg-301059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06377 z dne 7. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKI VAL – KREBELJ
& CO, družba za trženje in informiranje,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Gregorčičeva
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28753/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, zastopnikov in prečišče-
no besedilo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5985358
Firma: LJUBLJANSKI VAL – ŠETINC &

CO., družba za trženje in informiranje,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LJUBLJANSKI VAL –
ŠETINC & Co., d.n.o., Ljubljana

Ustanovitelji: Krebelj Stojan, izstop
2. 11. 1998; Perko Bogdan, izstop 2. 11.
1998; Zdešar Stanislav, izstop 2. 11. 1998;
Šetinc Milenko, Ljubljana, Knezova 26, vs-
top 2. 11. 1998, odgovornost:  odgovarja s
svojim premoženjem; Sušnik Ivan, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 38, vstop 2. 11.
1998, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Krebelj Stojan, razrešen 2. 11. 1998;
družbenik Perko Bogdan, razrešen 2. 11.
1998; družbenik Zdešar Stanislav, razre-
šen 2. 11. 1998; družbenik Šetinc Milen-
ko, imenovan 2. 11. 1998; družbenik Su-
šnik Ivan, imenovan 2. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1998.

Rg-301339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/05949 z dne 4. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31308/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1338625
Firma: OKNA NAGODE, mizarstvo in

steklarstvo Logatec d.o.o.
Skrajšana firma: OKNA NAGODE, Lo-

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Tržaška 64
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Janez, Logatec, Tr-

žaška 64, vstop 16. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nagode Janez, imenovan 16. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 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; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 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.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-301362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 97/07261 z dne 21. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa FERAL, podjetje za komer-
cialne posle pri uresničevanju funkcije
blaga in storitev, izvoz-uvoz ter izdela-
vo pripom. za želez. industrijo, Trzin,
d.o.o., sedež: Habatova ulica n.h., Trzin
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1234 Mengeš, pod vložno št.
1/05172/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poštne številke, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5356709
Sedež: 1236 Trzin, Habatova ulica

n.h., Trzin
Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:

2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 5. 1994.

Rg-301364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06716 z dne 22. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31377/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1353080
Firma: PROMARITIM, trgovina in po-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Wagschal Thomas, Rohr-

dorf, Ranhartstetten 14, vstop 6. 11. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Wagschal Thomas, imenovan 6. 11.
1998; prokurist Kovačič Marjan, Begunje,
Zapuže 23, imenovan 6. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6110 Pomorski pro-
met; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-301554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/07220 z dne 31. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1353942
Firma: ČASNIK FINANCE, časopisno

založništvo, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana
Skrajšana firma: ČASNIK FINANCE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 5
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gospodarski vestnik d.d.,

Ljubljana, Dunajska 5, vstop 15. 12. 1998,
vložek 100,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gia-
comelli Jurij, Ljubljana, Cesta na Laze 23,
imenovan 15. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1998:
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.
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Rg-301662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/05260 z dne 21. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa ORIBI – BLATNIK &
ZUPANČIČ, agencija za ekonomsko pro-
pagando in distribucijo, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Beblerjev trg 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27003/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5923735
Ustanovitelj: Blatnik Matjaž, izstop

31. 12. 1997; Zupančič Igor, Ljubljana,
Beblerjev trg 12, vstop 1. 1. 1998, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Matjaž, razrešen 31. 12.
1997.

Rg-301820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06997 z dne 21. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331973
Firma: LURA, trgovina na debelo in

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Dobrave 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: LU.RA d.o.o., trgovina,

ugostiteljstvo i poslovne usluge, Zagreb-Tr-
nje, Grada Vukovara 27/9, vstop 19. 11.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ternjak Matilda, Jarenina, Jare-
ninski vrh 18a, imenovana 19. 11. 1998,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 21. 12. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom.

Rg-301933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/05124 z dne 29. 1. 1999 pri
subjektu vpisa ŽITO ŠUMI, tovarna bon-
bonov Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmar-
tinska 154, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07703/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5132371
Osnovni kapital: 320,800.000 SIT
Ustanovitelj: Družbeno podjetje ŠUMI,

Tovarna bonbonov, izstop 29. 1. 1999;
Podjetje za delov. posl. sistem ŽITO, izstop
29. 1. 1999; ŽITO, prehrembena industri-
ja, d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, vstop
29. 1. 1999, vložek 320.800.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1999:
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01505/01195-1998/SD z dne 2. 9. 1998.

Rg-301942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06471 z dne 1. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31520/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1331647
Firma: JEZERSKI HRAM, Zavod za

ohranjanje naravne in kulturne dedišči-
ne, Cerknica

Skrajšana firma: JEZERSKI HRAM,
Cerknica

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1380 Cerknica, Dolenje jeze-

ro 1e
Ustanovitelj: Kebe Vekoslav, Cerknica,

Dolenje jezero 1e, vstop 26. 10. 1998, vlo-

žek 20.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kebe Vekoslav, imenovan 26. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 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;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74831 Prevajanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov.

Rg-301958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/07146 z dne 26. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa GORIČANE, tovarna papirja
Medvode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/02616/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5042291
Osnovni kapital: 449,375.000 SIT.

Rg-302026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 99/00375 z dne 2. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1363808
Firma: ARIBO, nepremičnine, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIBO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, C. II št. 7
Osnovni kapital: 3,110.825 SIT
Ustanovitelj: Ferfila Bogomil, Ljubljana,

Rožna dolina, C. II št. 7, vstop 29. 10.
1998, vložek 3,110.825 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
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Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
65210 Finančni zakup (leasing); 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-302031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/04119 z dne 1. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa GALLA PRO, podjetje za trgo-
vino, izvoz-uvoz in turizem, d.o.o., Sred-
nje Gameljne, sedež: Srednje Gameljne
46a, 1211 Ljubljana-Šmartno, pod vlož-
no št. 1/29827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnika in spremembo akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1215949
Ustanovitelj: Breznik Gregor, Ljublja-

na-Šmartno, Srednje Gameljne 46a, vstop
20. 8. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Breznik Andrej, iz-
stop 16. 6. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Breznik Gregor, razrešen 16. 6.
1998 in ponovno imenovan za direktorja;
zastopnik Breznik Andrej, razrešen 16. 6.
1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 6. 1998.

Rg-302045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06857 z dne 14. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31342/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.. 1353438
Firma: METAJA ŠUBELJ IN OSTALI

d.n.o., storitve in inženiring
Skrajšana firma: METAJA ŠUBELJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamnogo-

riška 53
Ustanoviteljici: Šubelj Biserka in Šubelj

Vesna, obe Ljubljana, Kamnogoriška 53,

vstopili 20. 11. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šubelj Biserka, imenovana 20. 11.
1998; prokuristka Šubelj Vesna, imenova-
na 20. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
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
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
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metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-302050
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06834 z dne 16. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31353/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1353403
Firma: SGN, računalniške komunika-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hri-

bom 55
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vogel Matjaž, Prevalje, Trg

44, vstop 19. 11. 1998, vložek
625.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Demiri Adil, Slovenj Gradec, Glavni trg 19,
vstop 19. 11. 1998, vložek 625.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Uršič Ignac,
Slovenj Gradec, Stari trg 120, vstop 19. 11.
1998, vložek 625.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Potočnik Roman, Prevalje,
Glavarstvo 22, vstop 19. 11. 1998, vložek
312.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Mrdavšič Igor, Ravne na Koroškem, Jane-
če 25, vstop 19. 11. 1998, vložek
312.500 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vogel Matjaž, imenovan 19. 11.
1998; zastopnik Demir Adil, imenovan
19. 11. 1998, zastopa družbo kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52120 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-302053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/00974 z dne 15. 12. 1998 pri sub-

jektu vpisa SAJD, trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, sedež:
Savinjska cesta 15a, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/23116/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev s temile podatki:

Matična št.: 5783453
Ustanovitelja: Androjna Jadranka, Trbov-

lje, Trg Franca Fakina 41, vstop
14. 5. 1993, vložek 753.400 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Androjna Stanislav,
Trbovlje, Trg Franca Fakina 41, vstop 11. 2.
1998, vložek 760.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-302054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06867 z dne 14. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa PUŠPAN, proizvodno, prede-
lovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30857/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, naslova ustanovitelja in za-
stopnika ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5682533
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 47
Ustanovitelj: Žagar Boris, Ljubljana, Jak-

čeva ulica 5, vstop 15. 1. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Boris, imenovan 15. 1. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 11. 1998.

Rg-302061
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06816 z dne 28. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa COMPUT ENGINEERING, pod-
jetje za trgovino, finančni inženiring in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomit-
skega odreda 90, sedež: Cesta Dolomit-
skega odreda 90, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24147/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, zastopnika, de-
javnosti, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5793254
Firma: COMPUT ENGINEERING, Pod-

jetje za trgovino, finančni inženiring in
storitve, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova c.
št. 238

Ustanovitelji: Ličen Zmagoslav, izstop
9. 9. 1998; Somrak Ličen Frančiška, Ljub-
ljana, Cesta dolomitskega odreda 92, vstop
9. 9. 1998, vložek 513.134 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Somrak Aleš, Višnja Go-
ra, Partizanska c. 21, vstop 13. 11. 1998,
vložek 513.133 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Somrak Sonja, Višnja Gora, Partizan-
ska c. 21, vstop 13. 11. 1998, vložek
513.133 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ličen Zmagoslav, razrešen 23. 2.
1996; direktor Somrak Aleš, imenovan
13. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1998:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-

lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51700
Druga trgovina na debelo; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 11. 1998.

Rg-302091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/07437 z dne 3. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MANUFAKTURA
LJUBLJANA, Trgovska družba d.d., se-
dež: Slovenska 28/I, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00054/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.d. v d.o.o., spremembo firme, ustanovi-
telja, zastopnika in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5024749
Firma: MANUFAKTURA LJUBLJANA,

trgovska družba d.o.o.
Skrajšana firma: MANUFAKTURA

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

govornostjo
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d. – lastninsko preoblikovanje,
izstop 3. 2. 1999; ANDOR, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Kozina, Klanec
19c, vstop 3. 2. 1999, vložek 65,153.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizaj Rudolf, razrešen 21. 12. 1998;
direktor Maglica Anton, Kozina, Klanec pri
Kozini 19, imenovan 21. 12. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rangus Katrca,
dipl. iur., Kodrič Sandi, mag. in Sekavčnik
Bojan, izstopili 19. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1999:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1715 Sukanje in priprava narav-
ne svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in pre-
denje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 7124 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-
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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; 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; 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.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 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; 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; 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; 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340

Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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;
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; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje 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.

Rg-302093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/07040 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa TEKSTILNA TOVARNA MOTVOZ
IN PLATNO d.d., Grosuplje, sedež: Ta-
borska c. 34, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/01904/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa in datuma
pooblastila zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034213
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lakner Anton, mag., Kamnik Žu-
pančičeva 1, razrešen 10. 2. 1998 kot za-
časna uprava in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-302129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/06455 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa INŠTITUT ZA HIDRAV-
LIČNE RAZISKAVE, Ljubljana, sedež:
Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5885434
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ciuha Dušan, dipl. inž. gradb., raz-
rešen 9. 7. 1998 kot v.d. direktorja; direk-
tor Kompare Boris, dipl. inž. gradb., Ljublja-
na, Brilejeva 9, imenovan 9. 7. 1998.

Rg-302134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/07071 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa RENIWAX, Trgovsko pod-
jetje d.o.o., Ljubljana, sedež: Hrušev-
ska cesta 80, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17718/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenika, deležev, zastopnika
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604664
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Cerovšek Miran, Krško,

Gornje Pijavško 23, vstop 27. 3. 1992, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Cerovšek Andreja, Ljubljana, Hru-
ševska c. 80, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cerovšek Andreja, imenovana
27. 3. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 go-
spodinjstvo; 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; 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;
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.

Rg-302137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 99/00251 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa PINK PANTER ŽMUC &
VOLČANŠEK, trgovina, storitve, trans-
port d.n.o., sedež: Vrtnarija 3, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/29648/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1215191
Sedež: 1352 Preserje, Jezero 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Volčanšek Ludvik, Preserje, Jezero
25, razrešen 23. 12. 1998 in imenovan za
družbenika.

Rg-302178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02759 z dne 14. 9. 1998 pri sub-
jektu vpisa TEOREM, podjetje za storitve
in trgovino d.o.o., sedež: Cesta II. grupe
odredov 56a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18400/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5620929
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čepek Vladimir, Zagreb, Barutanski
breg 31, imenovan 24. 4. 1998.

Rg-302189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/04057 z dne 7. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa CAMELIA, cvetličarna d.o.o., se-
dež: Križna ulica 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29936/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1233246
Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1998:

52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah.
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Rg-302207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/04052 z dne 19. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa LUCAS, podjetje za inženiring,
trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.,
Šmarska cesta 18, Škofljica, sedež:
Šmarska cesta 18, 1291 Škofljica, pod
vložno št. 1/16425/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev
in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5792444
Firma: LUCAS, podjetje za inženiring,

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrjašana firma: LUCAS d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Ustanovitelja: Žužek Tomaž, Škofljica,

Šmarska cesta 18, vstop 14. 9. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sfiligoj Barbara, Ljubljana, Kamnogo-
riška ulica 49, vstop 12. 6. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-302210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/04098 z dne 11. 11. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONČEK, podjetje za
razvoj elektronike d.o.o., sedež: Poljan-
ska cesta 5, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/04974/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5330840
Firma: ELEKTRONČEK, podjetje za

razvoj elektronike d.o.o., Grintovška uli-
ca 14, Kamnik

Sedež: 1240 Kamnik, Grintovška uli-
ca 14

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

Rg-302225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/01059 z dne 19. 10. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPEJA, Podjetje za inženi-
ring, zastopanje, trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg
9, sedež: Mestni trg 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24744/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dele-
žev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5840961
Ustanovitelja: Jakulin Marjan, Ljubljana,

Mestni trg 9, vstop 18. 5. 1993, vložek
776.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vavpotič Alenka, Ljubljana, Mestni trg 9, vs-
top 18. 5. 1993, vložek 776.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska

dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo 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 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih 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 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi 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, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom 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 debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim 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 gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 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 rablje-
nim blagom; 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.; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
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7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1998.

Rg-302479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06003 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNICOMMERCE, Podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 147, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15449/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5555884
Člani nadzornega sveta: Markoć Ante,

izstop 1. 10. 1998 ter Radič Jožica, izstop
1. 10. 1998.

Rg-302486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 99/00562 z dne 12. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa IPS d.o.o., Ljubljana, podjetje
za inženiring, proizvodnjo in storitve, se-
dež: Cesta ljubljanske brigade 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02190/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 5556/98 – zaradi dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5289157
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:

45310 Električne inštalacije.

Rg-302488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 99/00197 z dne 12. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SSF-INTERWOLF, prozvodnja
vijakov d.o.o., sedež: Obrtna cona Loga-
tec 3, 1370 Logatec, pod vložno št. 1/
19940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5675464
Firma: INTERWOLF, d.o.o., proizvod-

nja in trgovina vijakov
Skrajšana firma: InterWolf d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 7. 1998.

Rg-302506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06889 z dne 6. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31420/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1353489
Firma: SAMFINAL, finalna dela v grad-

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vožarski pot 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Samardžija Jovanka,

Ljubljana, Hudovernikova ulica 2, vstop
9. 11. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Samardžija Jovanka, imenovana
9. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 63110
Prekladanje; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74700 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-302581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/04349 z dne 6. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa MALISON – MALI & CO, za-
stopstvo, trgovina in storitve, d.n.o.,
Kamnik, sedež: Ul. Toma Brejca 7, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/27926/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, družbene pogodbe in izbris
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5904439
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 7. 1998.

Rg-302583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.

št. 98/06908 z dne 8. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1328689
Firma: PARSEK, založništvo, ekonom-

ska propaganda, informacijske tehnolo-
gije, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Grošelj Peter-Emil, Ljublja-

na, Ilirska ulica 7, vstop 15. 10. 1998, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pangerc Matej, Ribno-Bled, Gorenj-
ska 36, vstop 15. 10. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Nabergoj Andrej, Koper, Ulica Nade Žagar
13, vstop 15. 10. 1998, vložek 420.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Jenko Al-
joša, Ljubljana, Jakčeva ulica 5, vstop
15. 10. 1998, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Čehovin Gašper,
Koper, Gozdna pot 6, vstop 15. 10. 1998,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nabergoj Andrej, imenovan 15. 10.
1998; prokurist Grošelj Peter-Emil, imeno-
van 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2960 Proizvodnja orožja in streliva;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 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; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
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me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 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; 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);
6010 Železniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni 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; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
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no in drugo opazovanje, meritve, 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; 7440 Ekonm-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov 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.

Rg-302586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06173 z dne 11. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEHNO, trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje, Veli-
ka Loka 36, sedež: Velika Loka 36, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/11020/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5470889
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelj: Potokar Dušan, Grosuplje,

Velika Loka 36, vstop 31. 12. 1996, vložek
2,700.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 6024 Cestni
tovorni promet.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 10. 1998.

Rg-302590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/05521 z dne 19. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa OBELIX SLAVIČ & VUKOVIČ, Sto-
ritvene dejavnosti d.n.o., Notranje Gori-
ce, sedež: Vrstna ul. 37, 1357 Notranje
Gorice, pod vložno št. 1/30361/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, družbenikov, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1244604
Firma: OBELIX FRLJIĆ & MITIĆ, stori-

tvene dejavnosti d.n.o., Notranje Gorice
Skrajšana firma: OBELIX FRLJIĆ &

MITIĆ d.n.o., Notranje Gorice
Ustanovitelja: Slavič Boštjan, izstop

28. 9. 1998; Vučkovič Sašo, izstop 28. 9.
1998; Frljić Mladen, Medvode, Kalanova
ul. 3, vstop 28. 9. 1998, vložek 2.500 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Mitić Slobodan, Notranje Gorice, Vrst-
na ul. 37, vstop 28. 9. 1998, vložek
2.500 SIT, odgovornost:  odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slavič Boštjan, razrešen 28. 9. 1998;
prokurist Vučkovič Sašo, razrešen 28. 9.
1999; direktor Frljić Mladen, imenovan
28. 9. 1998; prokurist Mitić Slobodan, ime-
novan 28. 9. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998.

Rg-302591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06268 z dne 19. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa DENTAL UNION, Trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Šentvid
pri Stični 3, 1296 Šentvid pri Stični, pod
vložno št. 1/19694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5672139
Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1998.

Rg-302593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06894 z dne 19. 1. 1999 pri subjek-
tu vpisa AGROEMONA, V.A., veterinarska
ambulanta, d.o.o., sedež: Hraše 60, 1216
Smlednik, pod vložno št. 1/30403/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1243373
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rojnić Milan, razrešen 31. 7. 1998;
direktor Lipužič Evgen, Sodražica, Podgor-
ska c. 25, imenovan 1. 8. 1998.

Rg-302595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/07072 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SELATRONIK, trgovina in
storitve d.o.o., Ljubljana, sedež: Kadil-
nikova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27631/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5935563
Firma: PPS SISTEMI, d.o.o., Družba

za svetovanje, zastopanje, izobraževa-
nje, servis in trgovino, Ljubljana

Skrajšana firma: PPS SISTEMI d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška
c. 330

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: SELATRONIK HANDELS

GMBH, Celovec, izstop 23. 9. 1998; Sajo-
vic Janez, Kranj, Mlaška cesta 85, vstop
23. 9. 1998, vložek 840.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Štakul Marta, Ljub-
ljana,Šarhova ul. 30, vstop 5. 11. 1998,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kuhar Marko, Ljubljana, Gospos-
vetska cesta 10, vstop 5. 11. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vidic Josip, Ljubljana, Senberska c. 4, vstop
5. 11. 1998, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Čertov Jahann, razrešen 5. 11. 1998;
direktor Perovic Inko, razrešen 5. 11.
1998; direktor Sajovic Janez, imenovan
5. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 1. 1999:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1998.

Rg-302597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg. št. 98/07019 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SENZOR TRADE, trgovi-
na, zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 8, sedež: Prušni-
kova 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15912/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5575362
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenik Vujadinović Ljuboslav, razrešen
7. 12. 1998.

Rg-302605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02410 z dne 4. 2. 1999 pod št.
vložka 1/14672/02 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5552311003
Firma: MORIS, zastopanje, trgovanje,

proizvajanje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4, podružnica MAXMARA,
Dalmatinova 11b, Ljubljana

Skrajšana firma: MORIS d.o.o., Ljublja-
na, podružnica MAXMARA, Dalmatino-
va 11b, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova

11b
Ustanovitelj: MORIS d.o.o., Ljubljana,

Pražakova 4, vstop 8. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čibej Miljana, Ljubljana, Ob zele-
nici 13, imenovana 8. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 511 Posred-
ništvo; 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 pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na de-
belo; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

Rg-302049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/06811 z dne 16. 12. 1998 pod št.
vložka 1/31356/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1357751
Firma: SVEA INŽENIRING, Podjetje za

inženiring in poslovne storitve d.o.o., Za-
gorje ob Savi, C. 20. julija 23

Skrajšana firma: SVEA INŽENIRING
d.o.o., Zagorje ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, C. 20.
julija 23

Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: SVEA, lesna industrija d.d.,

Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi, Cesta 20.
julija 23, vložek 200.000 SIT, Štrajhar Mi-
roslav, Zagorje ob Savi, Jesenovo 48, vlo-
žek 960.000 SIT, Benko Milan, Zagorje ob
Savi, Pintarjeva cesta 14, vložek 200.000
SIT, Klopčič Tomaž, Zagorje ob Savi, Mlin-
še 18, vložek 200.000 SIT, Dolar Borut,
Trbovlje, Novi dom 18, vložek 160.000 SIT,
Močnik Mirjana, Limbuš Robičeva ulica 4,
vložek 160.000 SIT, Uranič Tanja, Kisovec
Borovniško naselje 6, vložek 80.000 SIT,
Mlinarič Pikelj Marjana, Izlake, Loke 20, vlo-
žek 120.000 SIT, Laznik Stanislav, Hrast-
nik, Cesta padlih borcev 14a, vložek
120.000 SIT, Baloh Srečko, Zagorje ob
Savi, Valvazorjeva 19, Podlipovica, vložek
120.000 SIT, Klenovšek Ana, Trbovlje,
Opekarna 18, vložek 80.000 SIT, Zorec
Robert, Laško, Obrežje 56, vložek 80.000
SIT, Ferk Olga, Hrastnik, Podkraj del 23,
vložek 80.000 SIT, Ocepek Stanislav, Liti-
ja, Marokova pot 3, vložek 80.000 SIT, Po-
tisek Ivan, Litija, Selšek 4, vložek 80.000
SIT, Povše Darko, Litija, Renke 10, vložek
40.000 SIT, Kranjc Marko, Zagorje ob Sa-
vi, Cesta zmage 75, vložek 80.000 SIT,
Škrabec Alojzij, Cerknica, Velike Bloke 38a,
vložek 40.000 SIT, Marolt Branka, Kisovec
Jevšnikova ulica 15, vložek 80.000 SIT,
Ponebšek Igor, Šmartno pri Litiji, Ustje 21,
vložek 80.000 SIT, Bizjak Mirko, Zagorje
ob Savi, Potoška vas 23, vložek 80.000
SIT, Vrtačnik Samo, Zagorje ob Savi, Pod-
kum 9a, vložek 80.000 SIT, Truden Zden-
ko, Cerknica, Pudob 54, vložek 40.000
SIT, Kočevar Benjamin, Cerknica, Smileje-
vo naselje 3, Lož, vložek 40.000 SIT, Kr-
nec Karmen, Hrastnik, Log 15, vložek
80.000 SIT, Kofol Mira, Trbovlje, Trg revo-
lucije 10a, vložek 80.000 SIT, Jerman
Aleksander, Trbovlje, Knezdol 31, vložek

80.000 SIT, Gošte Aleš, Zagorje ob Savi,
Šemnik 11a, vložek 40.000 SIT, Šmit
Marko, Zagorje ob Savi, Cesta Borisa Ki-
driča 4a, vložek 80.000 SIT, Benko Sabi-
na, Zagorje ob Savi, Fakinova ulica 7, vlo-
žek 40.000 SIT, Forte Marko, Zagorje ob
Savi, Kotredež 17, vložek 40.000 SIT,
Potisek Bernard, Litija, Nova gora 26, vlo-
žek 40.000 SIT, Petrič Bojan, Cerknica,
Kovačeva ulica 2, vložek 160.000 SIT,
Zupančič Rozalija, Zagorje ob Savi, Pin-
tarjeva cesta 47a, vložek 80.000 SIT –
vstopili 23. 11. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Benko Milan, imenovan 23. 11.
1998; prokurist Baloh Srečko, imenova
23. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Štrajhar Miro-
slav, Mlinarič Pikelj Marjana in Dolinar Bo-
rut, vstopili 23. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 5020 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; 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;
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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; 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 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;
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; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih

in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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 (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 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; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92521 Dejavnost muzejev; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-

ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-302606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg.
št. 98/02409 z dne 4. 2. 1999 pod št.
vložka 1/14672/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5552311002
Firma: MORIS, zastopanje, trgovanje,

proizvajanje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
Pražakova 4, podružnica PAULUS, Mod-
na trgovina, Ciril Metodov trg 13, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MORIS d.o.o., Ljublja-
na, podružnica PAULUS, Modna trgovi-
na, Ciril Metodov trg 13, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ciril Metodov

trg 13
Ustanovitelj MORIS d.o.o., Ljubljana,

Pražakova 4, vstop 8. 4. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čibej Miljana, Ljubljana, Ob zele-
nici 13, imenovana 8. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 511 Posred-
ništvo; 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 pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 517 Druga trgovina na de-
belo; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 714 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 92712 Dejavnost igralnic;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

 Rg-301711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01881 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MERCATOR–KMETIJSKA ZADRU-
GA VELIKE LAŠČE z omejeno odgovor-
nostjo, sedež: Velike Lašče 53, 1315
Velike Lašče, pod vložno št. 1/00629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Ustanovitelji: Perme Lado in Centa Dra-
go, izstopila 9. 11. 1995; Ilc Ivan, izstopil
29. 6. 1995; Škulj Darinka, izstopila 20. 5.
1996; Virant Jože, izstopil 25. 10. 1996, in
Zakrajšek Anton, izstopil 1. 7. 1994; Je-
lenc Dušan, Velike Lašče, Lazi, vstopil
14. 12. 1992, ter Lenič Anton, Velike
Lašče, Purkače, Modic Franc, Velike Lašče,
Male Lašče, in Gruden Polde, Velike Lašče,
Retje, vstopili 9. 10. 1992, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Oseba, pooblaščema za zastopanje: di-
rektor Peterlin Anton, dipl. ing., razrešen
30. 12. 1996; predsednik uprave Levstik
Ivan, Velike Lašče, Dvorska vas 18, imeno-
van 23. 2. 1997.

Člani nadzornega sveta: Polzelnik Anton,
Podržaj Jože in Indihar Stane, vstopili 23. 2.
1997.

Rg-301712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00228 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu vpi-
sa AC–ZASTOPSTVA, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Ljub-
ljana, sedež: Baragova ulica 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev družbe
AC HOTEL KRANJSKA GORA, d.o.o.
(1/04871/00), k AC–ZASTOPSTVA, d.o.o.,
Ljubljana, spremembo deležev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: AVTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d. Ljubljana, Trdinova 4, vstopil
23. 9. 1992, vložil 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pripojitev družbe AC HOTEL KRANJS-
KA GORA, Vitranška 9, Kranjsa Gora
(1/04871/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z  dne 14. 1. 1998.

Rg-301714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01955 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA,
p.o., sedež: Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja in odgovornosti ter zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084105
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIRANA

JARCA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Ljubljana-Bežigrad, izstopil 12. 6. 1997;
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni
trg 1, vstopila 12. 6. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ravna-
telj Erjavec Vladimir, razrešen 31. 12. 1997,
in zastopnik Prijanovič Božo, razrešen 1. 3.
1994; zastopnica Rotar Metka, Ljubljana, Po-
savskega 28, imenovana 1. 9. 1994, zasto-
pa zavod kot pomočnica ravnateljice, in rav-
nateljica Petek Francka, Ljubljana, Ulica v
Kokovšek 20, imenovana 1. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-301715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02898 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AC–ZASTOPSTVA, d.o.o. za notra-
njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Ljubljana, sedež: Baragova ulica 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20058/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5671493
Firma: AC–ZASTOPSTVA, trgovina z

avtomobili in deli, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

21. 5. 1998.

Rg-301716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02976 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Verovškova
70, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja na
podlagi sklepa Cpg 44/98 z dne 19. 11.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5226406
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, izstopilo

24. 5. 1994; Holding mesta Ljubljane, d.o.o.,
družba za upravljanje in gospodarjenje z javni-
mi podjetji, Ljubljana, Dalmatinova 1, vstopil
24. 5. 1994, vložil 13.803,757.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-301717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/03366 z dne 12. 1.1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA JURIJ VEGA
MORAVČE, sedež: Vegova 38, 1251 Mo-
ravče, pod vložno št. 1/01268/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in  ustanoviteljice, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z Zakonom o zavodih s te-
mile podatki:

Matična št.: 5082838
Firma: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE
Pravnoorg. oblika:  zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Dom-

žale, izstopila 22. 4. 1998; Občina Morav-
če, Moravče, Trg svobode 4, vstopila 22. 4.
1998, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5551 Storitve menz; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 80101 Dejavnost vrtcev  in pred-
šolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-301718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.  98/03379 z dne 13. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa P & S REVIZIJA, Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5847184
Ustanovitelja: P & S REVIZIJA, Podjetje

za revidiranje, računovodstvo in finance,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1, vstopila
27. 2. 1998, vložila 1,400.000 SIT, in Ko-
vačič Janez, Grosuplje, Pod gozdom III/22,
vstopil 29. 3. 1994, vložil 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; P & S poslovne
analize in svetovanje, d.d., Ljubljana, izsto-
pil 27. 2. 1998.

Rg-301720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03913 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ZZ ZDRAVJE , zdravstveni zavod,
Ljubljana, sedež: Smoletova 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20291/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673925
Firma: ZDRAVSTVENI ZAVOD

ZDRAVJE LJUBLJANA
Ustanovitelji: Modrijančič Branko, izsto-

pil 12. 9. 1996; Bitenc Marko, Ljubljana,
Kersnikova 5, vložil 90.000 SIT, Milič Ča-
lič, Vrhnika, Turnovške 46, vložil 90.000
SIT, in Mur Vinko, Ljubljana, Trebinska 13,
vložil 50.000 SIT - vstopili 12. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vinko Mur, razrešen 30. 9. 1996;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 16. 9. 1999 / Stran 4827

direktor Milič Čalič in prokurist Bitenc Mar-
ko, imenovana 1. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 8513 Zobozdravstvena de-
javnost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-301721
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04091 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TWINS SUŠNIK, Trgovina in stori-
tve, k.d., sedež: Cesta dolomitskega
odreda 33, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika in dejavnosti ter preob-
lokovanje iz k.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893674
Firma: ECUM REVIZIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Samotorčan Nada in Sušnik

Dušanka, izstopili 18. 1. 1999; Čuk Mar-
jan, Ljubljana, Pavšičeva 6, vstopil 18. 1.
1999, vložil 2,102.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sušnik Dušanka, razrešena 23. 6.
1998; direktor Čuk Marjan, imenovan
23. 6. 1998.

Dejavnost, izbrisana 18. 1. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.;

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-301722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04124 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MIM INTERNATIONAL, marketing,
inženiring in mediji, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28203/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-

deža, ustanoviteljice, deležev, zastopnika in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5952620
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 20
Ustanovitelji: ISKRA - SISTEMI

SEKUNDARNE ENERGETIKE, d.d., Ljub-
ljana, Stegne 21, izstopila 6. 7. 1998; ISK-
RA COMMERCE TRGOVINA, d.o.o., trgov-
sko podjetje, Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pila 28. 6. 1996, vložila 36,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vuga Matjaž, razrešen 6. 7. 1998;
prokurist Marjek Marko, Kranj, Bleiweisova
112, in direktor Marjek Ivan, Šenčur, Hote-
maže št. 84, imenovana 6. 7. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 7. 1998.

Rg-301723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04474 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
IN OHRANJANJE poseljenosti sloven-
skega podeželja, d.o.o., sedež: Šeškova
9, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/28052/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev, osnovne-
ga kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5940117
Osnovni kapital: 4.286,993.628,96 SIT
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila
11. 1. 1996, vložila 4.286,993.628,96
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 7. 1998.

Rg-301724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04635 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09815/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5186684
Osnovni kapital: 806,160.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Swoboda Jo-

sef, izstopil 26. 6. 1998; Peer dr. Hanz,
izstopil 26. 6. 1998.

Rg-301725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04773 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA VAS FARA, p.o.,
sedež: Vas št. 4, 1336 Vas, pod vložno
št. 1/00881/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, na-
slova sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083095
Firma: OSNOVNA ŠOLA FARA, p.o.,

Fara št. 3
Skrajšana firma: OŠ FARA
Sedež: 1336 Fara, Fara št. 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Volf Franc, rezrešen 16. 10. 1989;
ravnateljica Cimprič Vera, Vas 8a, imenova-
na 1. 9. 1997.

Rg-301727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05383 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OBLAK & CO., Podjetje za izdelavo
igrač in marketing, d.n.o., sedež: Štiho-
va 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18180/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, uskladitev dejavnosti ter preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5605962
Firma: OBLAK & CO., podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: OBLAK & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jenkova 10a
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Iztok, Ljubljana, Šti-

hova 16, in Čerček Miha, Ljubljana, Jenko-
va 10a, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 15. 1. 1999, vložila po 1,054.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Iztok, razrešen 3. 9. 1998;
zastopnik Čerček Miha, imenovan 3. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2222  Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 - Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” brez revizijske de-
javnosti.

Rg-301728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05390 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica,
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d.d., Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5186684
Osnovni kapital: 1.319,200.185 SIT
Sprememba statuta z dne 21. 9. 1998.

Rg-301730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05453 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SANA VITA, zavod za psihosocial-
no pomoč ljudem v stiski, Vrstna ulica
27, Notranje Gorice, sedež: Vrstna ulica
27, 1357 Notranje Gorice, pod vložno
št. 1/27274/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5913365
Skrajšana firma: SANA VITA, zavod,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 23
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 51470

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85315 Druge
oblike institucionalnega varstva; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-301732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05787 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SAVA, Izrabljanje naravnega vira,
d.o.o., sedež: Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/13538/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5524849
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: SAVSKE ELEKTRARNE

LJUBLJANA, d.o.o., Medvode, Gorenjska
cesta 46, vstopile 16. 9. 1991, vložile
3,250.000 SIT, in OSTERREICHISCHE
ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AG, Re-
publika Avstrija, Am Hof 6a, vstopil
28. 5. 1992, vložil 1,750.000 SIT - odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-301733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06053 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa A–COSMOS, trgovina in proizvodnja,
d.d., sedež: Celovška cesta 182, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07976/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5400210
Sprememba statuta z dne 10. 9. 1998.

Rg-301734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06221 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa CESTNO PODJETJE LJUBLJANA,
p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, sedež:
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00292/00 vpisalo v sodni register
tega sidišča lastninsko preoblikovanje iz p.o.
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, tipa in datuma
zastopnika, člane nadzornega sveta in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile pidatki:

Matična št.: 5076790
Firma: CESTNO PODJETJE LJUBLJA-

NA, d.d.
Pravnoorg.oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 698,387.000 SIT
Ustanovitelji: Okrajni ljudski odbor, Ljub-

ljana, izstopil 12. 1. 1999; Slovenska raz-
vojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložila 100,680.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
87,066.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
50,340.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 172,767.000 SIT, upravičenci
interne razdelitve, vložili 92,545.000 SIT,
in imetniki kapitala v zasebni lastnini, ki zna-
ša 194,989.000 SIT - vstopili 12. 1. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kramljak Alojzij, Ljubljana, Strniševa cesta
21, razrešen 20. 10. 1998 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
kot direktor začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Bizjak Mihael,
Dremelj Anton, Petrič Stanko, Slapnik Jele-
na, Starič Igor in Zajc Janez, vstopili 20. 10.
1998.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01541/01293-1998/IJS z dne 29. 10.
1998.

Rg-301735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.  98/06226 z dne 13. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO POD-
JETJE SLOVENIJA CESTE, Tehnika Ob-
nova, d.d., sedež: Slovenska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo usta-
noiteljev, deležev, osnovnega kapitala, ti-
pa in datuma zastopnika, člane nadzorne-
ga sveta, uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5198046
Osnovni kapital: 2.579,150.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjet-

je Slovenija ceste, Tehnika Obnova, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, izstopilo 13. 1.
1999; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila
554,870.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
253,040.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložil
612,510.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 391,805.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili

766,925.000 SIT - vstopili 13. 1. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zi-
dar Ivan, Ljubljana, Skojevska 32, razrešen
14. 7. 1998 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo kot predsed-
nik začasne uprave, in zastopnik Mihelj Ja-
nez, Ljubljana, Zelena pot 22, ki od 14. 7.
1998 zastopa družbo kot namestnik pred-
sednika začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Žagar Peter, Da-
kič Dragan, Božič Janez, Cerk Rihard, Ko-
želj Drago, Kuzman Robert, Meze Aleksan-
der in Preskar Anton, vstopili 14. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 20300 Stavb-
no mizarstvo; 25110 Proizvodnja  plaščev in
zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 25130 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 26820
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavnega pohištva; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in  gradbe-
nih strojev; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in 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; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
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no z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74150 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; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74700
Čiščenje stavb; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
št. LP 01507/01071-1998/IJS z dne
29. 10. 1998.

Rg-301740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06430 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MASKA, Zavod za založniško, kul-
turno in producentsko dejavnost, Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova sedeža, ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5793211
Firma: MASKA, Zavod za založniško,

kulturno in producentsko dejavnost
Sedež: 1000 Ljubljana, Metelkova 6
Ustanovitelji: Mertelj Polonca in Štaudo-

har Irena, izstopili 29. 10. 1998; Hrvatin
Emil, Ljubljana, Kolodvorska 16a, Jež Je-
dert, Ljubljana, Velikovška ul. 3, Bežigrad,
Vevar Rok, Ravne na Koroškem, Kotlje 64,
Pavlič Jana, Ljubljana, Pokljukarjeva ulica
54, Jesenko Primož, Brežice, Pod obzid-
jem 20, Kunst Bojan, Maribor, Jožeta Lam-
preta 1, in Kraigher Amelia, Piran, Gortano-
va 6, vstopili 30. 12. 1998, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mertelj Polonca, razrešena
30. 12. 1998; zastopnika Hrvatin Emil, ki
zastopa zavod kot v.d. direktorja, in Vevar
Rok, ki zastopa zavod kot namestnik direk-
torja, imenovana 30. 12. 1998.

Rg-301742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06441 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TRUEBAR, gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 23, sedež: Trubarjeva
23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27027/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5923778
Firma: F.T., gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: F.T., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 400
Ustanovitelja: UPIMO GROUP, d.d.,

Ljubljana, Kongresni trg 13, M.C.C., d.o.o.,
Ljubljana, Vevška c. 52, in Tomac Bernar-
da, izstopili 4. 11. 1998; Ferlinc Igor, Ljub-
ljana, Ulica Bratov Učakar 8, in Todorović
Dragan, Ljubljana, Celjska ulica 25, vstopila
4. 11. 1998, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomac Bernarda, razrešena 4. 11.
1998; direktor Ferlinc Igor, imenovan 4. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 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; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-301743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06493 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SNEŽNIK, javno podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.d., sedež: Kočev-
ska Reka 40, 1338 Kočevska Reka, pod
vložno št. 1/20563/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, tipa
in datuma zastopnika, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5699169
Firma: SNEŽNIK, podjetje za proizvod-

njo in storitve, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

skar Janez, Ljubljana-Polje, Zaloška cesta
222e, razrešen 11. 3. 1998 kor zastopnik
in imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Nered Igor, Fic-
ko Stanislav, Pivk Miro, Vladimirov Niko in
Kocjančič Marko, izstopili 27. 2. 1998; Kle-
pac Ljubo, izstopil in ponovno vstopil 27. 2.
1998; Gregorčič Lucija, Neffat Branka, Žni-
darič Boris, Plavec Stanislav in Tomazin Ro-
bert, vstopili 27. 2. 1998.

Sprememba statuta z dne 27. 2. 1998.

Rg-301745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06540 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCE PRE-

ŠEREN RIBNICA, p.o., sedež: Šolska
ul. 2, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/00700/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5087449
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCE-

TA PREŠERNA
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA RIB-

NICA
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-301746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06568 z dne 22. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ZEBIČ - BEDENK & CO., podjetje za
storitve in trgovino, d.n.o., Trzin, sedež:
Kidričeva 13d, 1234 Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/31241/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika ter preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5828392
Firma: AVTO DAR, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: AVTO DAR, d.o.o.,

Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bedenk Marjana in Zebič

Irena, izstopili 22. 1. 1999; Zorko Darko,
Šentjur, Dušana Kvedra 40, vstopil 22. 1.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bedenk Marjana in Zebič Irena,
razrešeni 25. 11. 1998; direktor Zorko Dar-
ko, imenovan 25. 11. 1998.

Rg-301747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.  98/06602 z dne 18. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOP, JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE ZAGORJE OB SAVI, d.o.o.,
sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/00490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5073103
Člani nadzornega sveta: Švagan Matjaž,

predsednik, Klopčič Tomaž, Laznik Stane,
Bizjak Mirko, Cerar Marjan, namestnik pred-
sednika, Šabanović Bogdan, namestnik
predsednika, in Mars Marija, namestnica
predsednika, so izstopili 30. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1998.
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Rg-301749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06760 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LABSYS, trgovina, svetovanje in
servis, Ljubljana, d.o.o., sedež: Stegne
21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10784/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5473764
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 9272

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-301750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06793 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IZOLIRKA, industrija izolacijskih
materialov, Ljubljana, d.o.o., Ob železni-
ci 18, Ljubljana, sedež: Ob železnici 18,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5042186
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
22. 9. 1992, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, vstopil 17. 12. 1997, vlo-
žil 48,670.100 SIT, in imetniki enotnega
poslovnega deleža, vstopili 5. 12. 1997,
vložili 99,488.499,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-301751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06802 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KAMNIK SCHLENK, d.o.o., Pro-
izvodnja in trgovina kovinskih pigmen-
tov, sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/30844/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 1304267
Ustanovitelja: KIK, Kemijska industrija

Kamnik, d.d., Kamnik, Fužine 9, vložila
4,860.809 SIT, in CARL SCHLENK AG,
Nuernberg, Frauenhofstrasse 3, vložil
43,747.283 SIT - vstopila 29. 5. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-301752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06973 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa FOTONA, proizvodnja optoelek-
tronskih naprav, d.d., sedež: Stegne 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01703/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča soremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5045223
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Bevc Dušanu, ki je bil razrešen
7. 12. 1998.

Rg-301753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07033 z dne 3. 2. 1999 pod št. vložka
1/31526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358472
Firma: ETI–NORTON, podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo steatitnih izdelkov,
d.o.o.

Skrajšana firma: ETI–NORTON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Bakovnik 4a
Osnovni kapital: 2,114.000 SIT
Ustanovitelja: NORTON INDUSTRIEK-

ERAMIK GMBH, Lauf A.D. Pegnitz, ZR
Nemčija, Am Winkelsteig 1, vložil
1,078.000 SIT, in ETI ELEKTROELEMENT,
d.d., Izlake, Obrezija 5, vložil 1,036.000
SIT - vstopila 7. 12. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zor Franc, Kranj, Likozarjeva 23, ime-
novan 7. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-301754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07093 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DELO REVIJE, Družba za časopi-
sno-založniško dejavnost ter intelektual-
ne in poslovne storitve, d.d., Ljubljana,
Dunajska 5, sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08290/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5096057
Sprememba statuta z dne 10. 12. 1998.

Rg-301755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07104 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ICEC, svetovanje, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27037/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5924120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Habrnal Miloš in direktor Bončina Igor,
razrešena 12. 11. 1998; direktor Brajković
Miljenko, Celje, Škapinova ul. 7, imenovan
12. 11. 1998.

Rg-301757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07169 z dne 4. 2. 1999 pod št. vložka
1/04495/01 vpisalo v sodni register tega

sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5340799001
Firma: MANDARINA, Produkcija in za-

ložništvo, d.o.o., Šmarje Sap, Podružni-
ca MANDARINA, Ljubljana

Skrajšana firma: MANDARINA, d.o.o.,
Šmarje Sap, Podružnica MANDARINA,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška c. 8
Ustanoviteljica: MANDARINA, PRODUK-

CIJA IN ZALOŽNIŠTVO, d.o.o., Šmarje Sap,
Trdinova 14, vstopila 9. 12. 1998, odgo-
vornost: vpisana kot ustanoviteljica podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jovanović-Vunjak Branko, Ljublja-
na, Prušnikova 30, imenovan 9. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222  Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2464 Proizvodnja fotografskih kemi-
kalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 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; 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
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili  in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi  izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 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
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; 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; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
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.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-301759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07325 z dne 20. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31476/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362968
Firma: AC–COSMOS, d.o.o., trgovina

in vzdrževanje motornih vozil
Skrajšana firma: AC–COSMOS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 182
Osnovni kapital: 95,000.000 SIT
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Baragova 5, vložil 72,200.000
SIT, in A-COSMOS, d.d., Ljubljana, Ce-
lovška 182, vložil 22,800.000 SIT - vstopi-
la 14. 12. 1998, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vojsk mag. Matija, Medvode, Goriča-
ne 22m, imenovan 14. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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-
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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; 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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-301761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05355 z dne 18.1.1999 pri subjektu
vpisa USZ, Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojko-
va 63, 1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/04026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067618
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, izstopila
3.7.1998; MERCATA PID, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 51, vstopila 3. 7. 1998, vložila
43,930.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-301764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00004 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DPN - UBK, družba za promet z
nepremičninmi in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 116, sedež: Tržaška 116,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5622212
Ustanovitelj: UBK banka, d.d., Ljubljana,

Tržaška 116, izstopila 29. 12. 1998; Zej-
nelagič Abdulah, Kamnik, Matije Blejca 14,
vstopil 29. 12. 1998, vložil 17,567.102,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-301765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00036 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa GIPOSS, Gradbena podjetja, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Majorja Lavriča 12,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06655/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 3729/98

- spremembo tipa zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5360021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fa-

ganel Davorin, Ljubljana, Brilejeva 15, raz-
rešen 18. 11. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Rg-301766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00159 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ASSISTANCE CORIS, d.o.o., Pod-
jetje za storitve, pomoč in zastopanje,
Ljubljana, sedež: Bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnilni sklep Srg 4826/98 -
dejavnost s temile podatki:

Matična št.: 5775582
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 67200

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-301767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00472 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GENERALI SKB, Zavarovalnica,
d.d., Ljubljana, sedež: Kržičeva ulica 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dodatni sklep za Srg 7387/97 -
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5186684
Osnovni kapital: 726,000.000 SIT.

Rg-301777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09759 z dne 14. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa EKOTEN, izdelki in storitve za
boljšo kakovost življenja, d.o.o., Komen-
da, sedež: Zadružna 8, 1218 Komenda,
pod vložno št. 1/04103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5322367
Firma: EKOTEN - SVETEK & CO., iz-

delki in storitve za boljšo kakovost živ-
ljenja, d.n.o., Komenda

Skrajšana firma: EKOten - Svetek & Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 221.000 SIT
Ustanoviteljice: Gabrijelčič Violeta in Ne-

mec Marjan, izstopili 26. 5. 1994; Svetek
Jelka, Ljubljana, Prušnikova 13, vstopila
7. 1. 1991, Šentjurc Marjeta, Ljubljana, Trg
mladinskih brigad 12, vstopila
19. 12. 1989, in Gabrijelčič Danica, Rače,
Požeg št. 7, vstopila 26. 5. 1994, vložila
po 73.666 SIT, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem; Kristl Julijana, izstopi-
la 26. 5. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Šentjurc Marjeta, razrešena 26. 5. 1994
kot direktorica in imenovana za družbenico,
ter družbenici Svetek Jelka in Gabrijelčič
Danica, imenovani 26. 5. 1994.

Rg-301782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02294 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa STUDIO DMD, Modna agencija,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zupančičeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04612/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča soremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5418798
Sedež: 1000 Ljubljana, Hladilniška

pot 7c
Sprememba družbene pogodbe z dne

10. 4. 1998.

Rg-301784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02335 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa LAMONT, proizvodnja in komercial-
no zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vojkova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12906/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5509467
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva

19/2.

Rg-301786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02353 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa VIZA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5592518
Firma: VIZA, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Ljubljana, Stegne 21c
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c.

Rg-301787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02360 z dne 1. 12. 1998 pri subjektu
vpisa PRO FIT, Propaganda in fotografi-
ja, d.o.o., Medvode, Čelesnikova 10, se-
dež: Čelesnikova 10, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/08824/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5464994
Firma: PRO FIT, fotografija in film,

d.o.o.
Skrajšana firma: PRO FIT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kalingerjeva 7
Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 4. 1998.

Rg-301788
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02374 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MARMAL VALJAVEC & PARTNER,
podjetje za storitve in trgovino, k.d., Tr-
žaška 40, Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30199/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1243578
Firma: MARMAL VALJAVEC & PART-

NER, podjetje za storitve in trgovino,
k.d., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 14.

Rg-301789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02375 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa M–SERVIS LOGAR & CO., Servis,
trgovina in proizvodnja, d.n.o., Ljublja-
na, Rožna dolina c. Vll/30, sedež: Rožna
dolina c. Vll/30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20070/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, sedeža, naslova ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5673259
Firma: M–SERVIS LOGAR & CO., Ser-

vis, trgovina in proizvodnja, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: 1000 Ljubljana, Vza-
jemna 16

Ustanovitelji: Logar Marko, Grosuplje,
Št. Jurij 48, vstopil 12. 10. 1992, in Logar
Sandra, Ljubljana, Vzajemna 16, vstopila
23. 12. 1994, vložila po 50.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Logar Marko, imenovan
12. 10. 1992, zastopnica Logar Sandra,
imenovana 23. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Rg-301791
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/03445 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa VILLA LASIS, Podjetje za šport, tu-
rizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Ve-
like Lašče 128, sedež: Velike Lašče 128,
1315 Velike Lašče, pod vložno
št. 1/14195/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5552834
Firma: VILLA LASIS, Podjetje za raču-

novodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VILLA LASIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hren Robert, Velike Lašče

128, vstopil 20. 2. 1991, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542  Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9132 Dejavnost političnih organizacij; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 5. 1998.

Rg-301792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04222 z dne 28. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa KONIM, Podjetje za zastopanje,
zunanjo in notrano trgovino, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Slovenska c. 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00409/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, članov nadzornega sveta, za-
stopnika in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5003997
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čebular Matjaž, razrešen 29. 6.
1998; direktor Žerdoner Branko, Ravne na
Koroškem, Kotlje 185, imenovan 29. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vrhunc Vesna,
izstopila 14. 1. 1998, in Tič Andrej, izstopil
25. 6. 1998; Nadler Nevenka, izstopila in
ponovno vstopila 29. 6. 1998, Anžur Mar-
jan, Grjol Vlasta, Vojsk Matija, Levpušček
Milan in Vagaja Sonja, vstopili 29. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.

Rg-301793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05226 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa COMESA, Družba z omejeno od-
govornostjo za notranjo in zunanjo trgo-
vino, Ljubljana, sedež: Pleteršnikova 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25615/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža,
priimka in naslova zastopnika ter akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5848555
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Dejanović Nataša, Domžale, Krtina
023, imenovana 30. 11. 1997.

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

Rg-301796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05269 z dne 8. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31317/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1319868
Firma: ESKO TRADE, d.o.o., Družba

za trgovino in zastopanje, Ljubljana
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Skrajšana firma: ESKO TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Jožeta
Jame 12

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skočir Emil, Ljubljana, Ma-

šera-Spasićeva ulica 3, vstopil 3. 12. 1998,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

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

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 17110
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 17170 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 17250 Tkanje druge tekstilne
preje; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 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; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
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; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v 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; 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.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-

kov; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-301797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05571 z dne 28. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SAJE, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Trzin, sedež: Trzin, Bergantova 23, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/16385/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, dele-
ža, naslova ustanovitelja ter zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590205
Sedež: 1236 Trzin, Borovec 33
Osnovni kapital: 23,000.000 SIT
Ustanovitelj: Saje Aleksander, Ljubljana,

Maroltova ulica 13, vstopil 23. 3. 1992, vlo-
žil 23,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Saje Aleksander, imenovan
23. 3. 1992, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222  Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
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; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
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ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost.

Rg-301798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05777 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ALP–AGRIA, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Viška cesta 43, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15036/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, naslova sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5571464
Firma: ALP–AGRIA, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALP–AGRIA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 221
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-

nastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1998.

Rg-301800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06133 z dne 3. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31301/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338943
Firma: ZUPANČIČ–JURAK & CO., Pod-

jetje za trgovino, zastopstvo in računal-
niški inžiniring, d.n.o., Štula 1, Ljubljana

Skrajšana firma: ZUPANČIČ–JURAK &
CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Štula 1
Ustanovitelja: Jurak Damir, Ljubljana,

Obirska ulica 19, in Zupančič Andrej, Ljub-
ljana, Miklošičeva cesta 15, vstopila 21. 10.
1998, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Andrej, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Jurak Damir, ki kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev, imenovana 21. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5010
Trgovina 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; 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi 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;
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 iz-
delki široke porabe; 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; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 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; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-301801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06169 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa GMT – TRADE, splošna trgovska
družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27144/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5924146
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 7
Dejavnost, vpisana 10. 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo
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;
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; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 10. 1998.

Rg-301805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06595 z dne 4. 12. 1998 pri subjektu
vpisa CHEMOTEHNA, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in kooperacije, d.o.o., se-
dež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17733/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5631297
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 57.

Rg-301813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06689 z dne 16. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31358/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353004
Firma: ARIH, oglaševalska agencija,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Arih Igor, Ljubljana, Zrinj-

skega cesta 5, vstopil 9. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arih Igor, imenovan 9. 11. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998:
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; 36110 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 64200 Telekomunikacije;
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; 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; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 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.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-301818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06936 z dne 30. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa UBK BANKA, d.d., Ljubljana,
Bančna skupina SKB, sedež: Tržaška
c. 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09019/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
SKB BANKA, d.d., Ljubljana (1/01483/00),
s temile podatki:

Matična št.: 5422124
Pripojitev k SKB BANKA, d.d., Ljubljana,

Ajdovščina 4, Ljubljana (1/01483/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21. 10.
1998. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-301819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06938 z dne 30. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe UBK
BANKA, d.d., Ljubljana (1/9019/00), s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026237
Pripojitev družbe UBK BANKA, d.d. Ljub-

ljana, Bančna skupina SKB, Tržaška c. 116,
Ljubljana (1/09019/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 21. 10. 1998.

Rg-301821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07076 z dne 17. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa CEKO, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Moravče, sedež: Zalog
4a, 1251 Moravče, pod vložno
št. 1/22610/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5757924
Dejavnost, vpisana 17. 12. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov;  2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
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tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1998.

Rg-301924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17734 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROZI, trgovina in gostinstvo, se-
dež: Mengeška 37, Trzin, pod vložno
št. 1/16548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zgd, spremembo
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685109
Firma: ROZI, d.o.o., trgovina in go-

stinstvo, Mengeš, Mengeška 37, Trzin
Skrajšana firma: ROZI, d.o.o., Trzin
Sedež: 1234 Mengeš, Mengeška 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Breznik Marija, Mengeš,

Mengeška 37, Trzin, vstopila 17. 3. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Breznik Marija, imenovana
17. 3. 1992, in zastopnik Braznik Boštjan,
Mengeš, Mengeška 37, Trzin, imenovan
29. 12. 1994, samostojno zastopa družbo
do zneska 1,000.000 SIT, preko tega zne-
ska pa potrebuje soglasje ustanoviteljice.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili  in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-301925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05452 z dne 30. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa INTEGRAL NOTRANJSKA, d.o.o.,
družba za prevoz in turizem, Cerknica,
sedež: Čabranska 8, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/04593/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5107741
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
1,580.000 SIT, Mlakar Ludvik, Stari trg pri

Ložu, Iga vas 39a, vložil 760.000 SIT, Ka-
pelj Franc, Stari trg pri Ložu, Babno polje 8,
vložil 810.000 SIT, Zalar Slavko, Cerknica,
Videm 4a, vložil 720.000 SIT, Mulc Matija,
Cerknica, Dolenja vas 47, vložil 1,300.000
SIT, Primožič Joško, Begunje pri Cerknici
121, vložil 780.000 SIT, Bonač Franc, Be-
gunje pri Cerknici, Kožljek 3, vložil 640.000
SIT, Špeh Anton, Stari trg, Rožnik 20, vložil
760.000 SIT, Drobnič Andrej, Grahovo, Že-
rovnica 44, vložil 820.000 SIT, Tekavec
Janez, Cerknica, Ravne 15, vložil 600.000
SIT, Premerl Vladimira, Nova vas, Fara 12,
vložila 740.000 SIT, Kobe Stanislav, Cerk-
nica, Sinja Gorica 41, vložek 740.000 SIT,
Strle Dragica, Stari trg pri Ložu, Pudob 57,
vložila 3,760.000 SIT, Kočevar Anton, Stari
trg pri Ložu, Višavek 45a, vložil 790.000
SIT, Knap Ivan, Cerknica, Notranjska cesta
46, vložil 1,470.000 SIT, Mlakar Vincencij,
Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje 39, vlo-
žil 690.000 SIT, Šraj Ludvik, Stari trg pri
Ložu, Vrhnika 51, vložil 560.000 SIT, Pet-
kovšek Alojz, Vrhnika, Drenov grič 107, vlo-
žil 800.000 SIT, in Cimperman Ana, Cerk-
nica, Casermanova ul. 9, vložila 560.000
SIT - vstopili 4. 3. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-301930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03148 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa AVIO–TEX, proizvodnja odej in
pregrinjal, d.o.o., sedež: Trata XlV/8,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/27973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5917972
Ustanovitelja: Briški Marjanca, izstopila

1. 6. 1998; Erjavec Jožica, Stara Cerkev,
Slovenska vas št. 36, vložila 375.000 SIT,
in Deržek Walter, Kočevje, Šeškova ulica
3a, vložil 225.000 SIT - vstopila 20. 5.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-301931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03697 z dne 18. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa UNILEASING, univerzalna fi-
nančna in trgovska družba, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 107, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13198/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča odstop po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5517397
Ustanovitelj: INTERMERCAT, GMBH,

Munchen 2, Mittererstrase 9, vstopil
13. 5. 1991, vložil 23,296.958,75 SIT, od-
govornost: ne odgovarja. TEHNOIMPEX, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 2, izstopil 15. 7. 1996.

Rg-301932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04633 z dne 2. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ZAVAROVALNICA MERCATOR,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 107,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12902/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5503736
Firma: ZAVAROVALNICA MERCATOR,

d.d., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ciril Metodov

trg 1
Osnovni kapital: 137,400.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 8. 11.

1995, da se osnovni kapital poveča za
122,400.000 SIT iz dosedanjih
15,000.000 SIT na 137,400.000 SIT.

Vpiše se sprememba statuta z dne
26. 11. 1997.

Rg-301934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05183 z dne 18. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVTOMERKUR PSO
BEŽIGRAD, prodajno servisna organiza-
cija, d.d., sedež: Samova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26875 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5918464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-

lenec Matija, Horjul 205, razrešen 15. 7.
1998 kot začasni direktor in imenovan
16. 7. 1998 za direktorja.

Rg-301935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05192 z dne 17. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa BELINKA–BELLES, proizvod-
nja kemičnih izdelkov, d.o.o., sedež: Za-
savska cesta 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12277/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5487846
Osnovni kapital: 352,378.867,65 SIT
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z

dne 16. 7. 1998.

Rg-301936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05334 z dne 30. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEDNARODNA BORZA ZA
OPCIJSKE IN TERMINSKE POSLE,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30171/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovne-
ga kapitala, zastopnikov, članov nadzorne-
ga sveta in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1243802
Firma: MEDNARODNA BORZA ZA

OPCIJSKE IN TERMINSKE POGODBE,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 68,131.555 SIT
Ustanovitelji: Verdnik Domen, Ljubljana,

Kristanova ulica 6, vstopil 15. 12. 1997,
vložil 5,950.250 SIT, VERITAS, družba za
terminske, opcijske in gospodarske posle,
d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 30, vsto-
pil 15. 12. 1997, vložil 13,916.305 SIT,
GRADIS-NIZKE GRADNJE, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.d., Maribor, Lavričeva 3,
vstopil 26. 2. 1998, vložil 7,250.000 SIT,
KOGAL, proizvodnja-trgovina-storitve,
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d.o.o., Šentilj v Slovenskih Goricah, Šentilj
35, vstopil 26. 2. 1998, vložil 2,000.000
SIT, MAPETROL, podjetje za proizvodnjo
naftnih derivatov, olj in maziv in za izvajanje
trgovinske dejavnosti, Maribor, Linhartova
ulica 17a, vstopil 15. 6. 1998, vložil
5,000.000 SIT, Založba Obzorja, družba
za založništvo, trgovino in storitve, d.d., Ma-
ribor, Partizanska cesta 3-5, vložila
2,500.000 SIT, PINUS, tovarna kemičnih
izdelkov, d.d., Rače, Grajski trg 21, vložil
1,000.000 SIT, AVTO JARC, storitve in tr-
govina, d.o.o., Jarenina, Vukovski dol 63,
vložil 1,000.000 SIT, MEDINET, podjetje
za računalniške komunikacije, d.o.o., Mari-
bor, Geršakova, vložil 2,000.000 SIT, KRO-
NA BELGIUM AG, Eupen, Neustrasse 105,
vložila 7,000.000 SIT, EUROLOGIC pod-
jetje za trgovsko, storitveno, kmetijsko in
gostinsko dejavnost, d.o.o., Ruše, Špen-
gova 41a, vložil 7,000.000 SIT, GEMAG,
podjetje za gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Maribor, Gregorčičeva 29a, vložil 500.000
SIT, MEDALJON, upravljanje drugih družb,
d.d., Maribor, Strossmayerjeva ulica 30, vlo-
žil 2,000.000 SIT, Gospodarsko-kreditna
banka, d.d., Zagreb, Maksimirska 120, vlo-
žila 2,500.000 SIT, in HORZIONT, trgovina
in storitve, d.o.o., Maribor, Vodovodna uli-
ca 30c, vložil 1,500.000 SIT - vstopili 15. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vujadinovič Dušan, Ljubljana-Šentvid,
Na gaju 31, imenovan 15. 6. 1998, in Verd-
nik Domen, Ljubljana, Kristanova ulica 6,
razrešen 15. 6. 1998 kot direktor in imeno-
van za prokurista .

Člani nadzornega sveta: Fišer Jure, Kova-
čič Klavdija, Vidmar Alojz, Petek Leon, Kaste-
lic Dita, Grgić Nevenka, Vuk Ivo, Gojčič Darko
in Cverlin Igor, vstopili 15. 6. 1998.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 15. 6. 1998.

Rg-301937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05655 z dne 27. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKA ZASTAVLJAL-
NICA–LOMBARDNA HIŠA, finančne sto-
ritve, Ljubljana, Resljeva 6, sedež: Res-
ljeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12945/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča začasno odredbo s temile po-
datki:

Matična št.: 5516935
Izbriše se začasna odredba, vpisana pod

Srg 97/1353 z dne 11. 3. 1997, na podla-
gi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, Iz-
vršilni oddelek, opr. št. R Ig 432/96 z dne
19. 5. 1998.

Rg-301938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05758 z dne 30. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa PTP INTEGRAL, poslovno sve-
tovanje, turizem in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska ulica 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07417/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5385571

Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, in Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, iz-
stopila 2. 3. 1998, RITEM, d.o.o., Lenda-
va, Ribarjevo naselje 21, vstopil 4. 9. 1997,
vložil 7,130.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Integral Jesenice, Jesenice, Titova
cesta 67, izstopil 21. 7. 1998; Berden Mi-
lan, Ljubljana, Kunaverjeva 4, vložil
1,536.000 SIT, Zvonc Zdenka, Ljubljana,
Vrhovci cesta ll/5, vložila 730.000 SIT, Mar-
tini Keber Milena, Ljubljana, Ul. Molniške
čete 17, vložila 710.000 SIT, Vogrin Marja-
na - Marjanka, Ljubljana, Tbilisijska ulica 58,
vložila 616.000 SIT, Berden Anica - Ana,
Ljubljana, Jakčeva ulica 36, vložila
1,001.000 SIT, in Anžur Zlata, Ljubljana-Do-
brunje, Pot v dolino 24a, vložila 597.000
SIT - vstopili 11. 2. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo, Špolar Darinka, Koselj Mira,
Vidovič Franci, Rekar Peregrin, Ra-
dovanovič Spasoje, Jekovec Izidor in  Lako-
ta Marjan, izstopili 21. 7. 1998. Vodopivec
Emanuela, Ljubljana, Bratovševa ploščad
22, vstopila 20. 6. 1996, vložila 324.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zvonc Zdenka, razrešena 30. 9.
1998 in ponovno imenovana 1. 10. 1998.

Rg-301939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05798 z dne 23. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa MLADINSKA KNJIGA BIRO-
OPREMA, d.d., sedež: Dunajska 121,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02639/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, usta-
novitelje, osnovni kapital, spremembo za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z  zakonom o gospodarskih družbah ter NS
s temile podatki:

Matična št.: 5171563
Osnovni kapital: 484,666.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
168,572.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
31,298.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
31,298.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 62,596.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 19,212.000 SIT, in
delničarji vložili 171,690.000 SIT - vstopili
3. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ver-
gles Peter, Ljubljana, Mivka 24, razrešen
2. 9. 1998 kot zastopnik in imenovan za
predsednika uprave, ter člana uprave Ga-
bruč Miran, Ljubljana, Linhartova 62, in Pre-
merl Ivanka, Ljubljana, Preglov trg 3, ime-
novana 2. 9. 1998.

Člani nadzornega sveta: Baša Vojko,
Cunder Andrej, Drozg Ida, Rejc Henrik in
Sibinčič Slobodan, vstopili 3. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 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.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01499/01492-1998/MP.

Rg-301941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06259 z dne 18. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROTEHNA ELEX INTER-
NATIONAL TRADE, p.o., sedež: Dunajska
21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04349/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in tipa zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5002249
Firma: ELEKTROTEHNA ELEX INTER-

NATIONAL TRADE, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 21
Osnovni kapital: 188,830.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 18,118.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
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na, Mala ulica 5, vložil 18,118.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 138,230.000 SIT,
Heinrihar Vinko, Ljubljana, Šubičeva 3, vlo-
žil 2,535.000 SIT, Heinrihar Dominik, Ljub-
ljana, Gosposvetska 13, vložil 2,535.000
SIT, Petrač Marjeta, Ljubljana, V Murglah
67a, vložila 62.000 SIT, Janežič Darijan,
Notranje Gorice, Pot k čuvajnici 3, vložil
52.000 SIT, Likovič Tanja, Apače, Žiberci
31a, vložila 52.000 SIT, Oblak Stanislava,
Kranj, Šišensko naselje 44, vložila 208.000
SIT, Cejan Samo, Kranjska Gora, Čičare
13, vložil 66.000 SIT, Poličar Branko,
Preddvor, Belska cesta 34, vložil 46.000
SIT, Orel Nataša, Krška vas 15, vložila
116.000 SIT, Janežič Slavka, Domžale,
Prešernova 8, vložila 64.000 SIT, Janežič
Vinko Marjan, Domžale, Prešernova 8, vlo-
žil 52.000 SIT, Janežič Aleš, Domžale, Pre-
šernova 8, vložil 30.000 SIT, Janežič Mari-
ja, Domžale, Prešernova 8, vložila 62.000
SIT, in Zaletelj Alojzija, Mengeš, Murnova
ulica 24, vložila 208.000 SIT - vstopili
27. 10. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mahne Žarko, ki od 27. 10. 1998
kot začasni poslovodja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Petrač Leon, razrešen
27. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998:
36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami;   51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-

delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji;  51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi  izdelki; 52270 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 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; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo št. LP
01546/01038-1998/GV 30. 10. 1998.

Rg-301943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06550 z dne 29. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339583000
Firma: AVTO CENTER MODRI LEV,

prodaja in servisiranje vozil, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: AC MODRI LEV, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOHIŠA CLAAS, d.d.,

Ljubljana, Letališka 16, vstopila 3. 11.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bregar Rudolf, Ljubljana, Agrokonbi-
natska cesta 19a, imenovan 3. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1999: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
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motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost 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 okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 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); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-301944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06587 z dne 24. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa HELIOS, sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., se-
dež: Količevo 2, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/04469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5043158
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

ni uprave Hafner Matjaž, Škofja Loka, Fu-
žinska ul. 27, ki zastopa družbo kot pod-
predsednik uprave, ter Špoljarič Ivan, Dom-
žale, Mačkovci 57, in Vresk Marko, Domža-
le, Miklošičeva 1e, ki zastopata družbo kot
podpredsednika uprave, imenovani 1. 1.
1997.

Rg-301945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06722 z dne 22. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa TERMIKA, Podjetje za izolacij-
ski inženiring, p.o., Ljubljana, sedež:
Kamniška 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, dejav-
nosti in zastopnikov, osnovni kapital in usta-
novitelje s temile podatki:

Matična št.: 5357985
Firma: TERMIKA, Podjetje za izolacij-

ski inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TERMIKA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 151,384.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
1. 8. 1998, vložila 151,384.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sladič Marta, Ljubljana, Ulica Želj-
ka Tonija 17a, razrešena in ponovno imeno-
vana 1. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1998: 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2733 Hladno profiliranje; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov;  2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542  Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 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; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.60
- Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-301946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06809 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-

tu vpisa MARKETING, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, delniška druž-
ba, Dobrave 4 - 6, Mengeš, sedež: Do-
brave 4 - 6, Trzin, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/03690/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, deležev, usta-
noviteljev, članov NS in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5003300
Firma: MARKETING, trgovska družba,

d.o.o., Dobrave 4 - 6, Trzin
Skrajšana firma: MARKETING, d.o.o.,

Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin , Dobrave 4-6,

Trzin
Osnovni kapital: 231,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gavranovič Dobrinko, Durić

Arif, Petraš Slavka, Belić Milomir, Mućibabić
Radivoj, Werbole Stane, Gvozdanović Irena,
Zalokar Branka, Kapitan Dragica, Ulčar Tat-
jana, Žibert Rajko, Boh Zoran, Trojanšek Ja-
nez, Jerkič Boris, Gluk Cvetka, Lovrenčič
Nataša, Cvetek Dušan, Nikić Aleksander,
Osolnik Majda, Skoporc Majda, Krstevski Ja-
dranka, Jeretina Marija, Durić Muradif, Durić
Ekrema, Orehek Fani, Strehar Janez, Ljubi-
šič Ivanka, Budaji Peter, Podmilšek Dare in
Velić Sulejman, izstopili 1. 2. 1999. Ilić Dra-
gomir, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vložil
173,250.000 SIT, Šintler Branko, Ljubljana,
Tacenska cesta 72, vložil 10,234.000 SIT,
PEKABETA, a.d., za trgovino, Beograd, Ta-
kovska 49, vložila 1,008.000 SIT, Petraš
Slavka, Ljubljana, C. na Bokalce 41, vložila
7,000.000 SIT, Cvetek Dušan, Grosuplje,
Prešernova 75, vložil 34,720.000 SIT, Nikič
Aleksander, Ljubljana, Podgornikova 3, vlo-
žil 1,036.000 SIT, Osolnik Majda, Komen-
da, Križ 55a, vložila 224.000 SIT, Jeretina
Marija, Šentvid pri Lukovici 40, vložila
1,120.000 SIT, Strehar Janez, Moravče, Go-
ra 8, Vače, vložil 420.000 SIT, Velić Sulej-
man, Sanski most, Gorice 41, vložil 980.000
SIT, Stražar Alojz, Domžale, Valvazorjeva
ul. 8, Vir, vložil 504.000 SIT, in Budaji Ja-
noš, Domžale, Ljubljanska cesta 89, vložil
504.000 SIT–vstopili 1. 2. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Zalokar Bran-
ka, Mučibabić Radivoj, in Cvetek Dušan so
izstopili 22. 10. 1998.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 23. 10. 1998.

Rg-301947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06812 z dne 12. 2. 1999 pod št.
vložka 1/03580/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5315727002
Firma: SMART-COM, družba za pro-

izvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., PE VELCOM, Selo pri Velenju

Skrajšana firma: SMART-COM, d.o.o.,
Ljubljana, PE VELCOM, Selo pri Velenju

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3320 Velenje, Selo pri Ve-

lenju
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Ustanovitelj: SMART-COM, družba za
proizvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45, vstopil
12. 11. 1998, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnika Simončič Igor, Velenje, Goriška
cesta 59, ki zastopa podružnico kot vodja
podružnice, in Jemec Matjaž, Ljubljana, Ko-
širjeva ulica 1, ter prokuristka Remškar
Zdenka, Ljubljana, Cesta na Brdo 155, ime-
novani 12. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 45310
Električne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72400 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-301949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06818 z dne 27. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOSPODARSKO RAZ-
STAVIŠČE, družba za organizacijo do-
mačih in mednarodnih sejmov in raz-
stav, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00524/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, sedeža
in firme družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5003121
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba , d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
21. 4. 1995, vložila 1.788,388.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časo-
pisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;

22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-301950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06845 z dne 1. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANAS, Trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Glinškova ploščad 27, sedež:
Glinškova ploščad 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17563/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme
in skrajšane firme, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o. in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5641802
Firma: ANAS SUŠINA IN SUŠINA, ra-

čunovodske in knjigovodske storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: ANAS SUŠINA IN
SUŠINA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Sušina Tomislav in Sušina
Ana, oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad
27, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 1. 12. 1998, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-301951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06860 z dne 27. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES BREST-MASI-
VA, družba za proizvodnjo in promet po-
hištva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica, se-
dež: Martinjak 1, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/10178/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5452562
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kalin Miroslav, razrešen 30. 11.
1998. direktor Šmid Peter, Žabnica, Sred-
nje Bitnje 109a, imenovan 1. 12. 1998.

Rg-301952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06879 z dne 23. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa ITEO, svetovalni institut, d.d.,
angleški prevod firme: ITEO Manage-
ment Consulting Institute, sedež: Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana,

pod vložno št. 1/00379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo da-
tuma pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5051541
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihelič Alojz, Ljubljana, Olge Mohor-
jeve 17, razrešen in ponovno imenovan
24. 11. 1998.

Rg-301953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06899 z dne 4. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa FACTOR BANKA, d.d., sedež: Že-
lezna c. 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5777011
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Škopac Fabio, Ljubljana, V Murglah 103,
razrešen 30. 11. 1998 kot direktor imeno-
van za predsednika uprave, ter Pesjak Bo-
ris, Žirovnica, Breg 154, in Dragonja Ciril,
Ljubljana, Gallusovo nabrežje 9, imenovana
30. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Mali Jože, So-
jar Neža in Zaplotnik Metod, izstopili 30. 11.
1998. Falatov Peter, Bele Dušan, Čeč An-
drej, Horvat Darko, Lipovšek Bogdan, Ka-
lan Tomaž in Škopac Maruša, vstopili
30. 11. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne
30. 11. 1998.

Rg-301954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06903 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa SEDR SEŠEK & DRUGI, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.n.o., Medvo-
de, sedež: Zgornje Pirniče 101, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/10572/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala in zastopnikov ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:
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Matična št.: 5473969
Firma: COMIX, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: COMIX, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,492.000 SIT
Ustanovitelji: Sešek Domen, izstopil

1. 2. 1999. Sešek Jolanda, Medvode,
Zgornje Pirniče 101, vložila 700.000 SIT,
in Rozman Boštjan, Medvode, Zgornje Pir-
niče 94f, vložil 1,792.000 SIT, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o. 1. 2. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Sešek Jolanda, razrešena in po-
novno imenovana 26. 11. 1998, in proku-
rist Rozman Boštjan, imenovan 26. 11.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 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; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetične-
ga kavčuka v primarni obliki; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;

4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542  Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega 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;
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, 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; 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
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kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-301955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06994 z dne 18. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa POTEZA–HRANILNICA,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članic nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5512964
Člani nadzornega sveta: Trobev-

šek-Drobnak Frančiška, izstopila 26. 5.
1998. Ranzinger Resnik Nevenka, vstopila
26. 5. 1998.

Rg-301956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07003 z dne 4. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa IUV, Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
sedež: Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/00732/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5034825
Člani nadzornega sveta: Mrak Pavel, Ši-

nigoj Jožef, Stefančević Ratko in Jereb
Frančišek, izstopili 27. 11. 1998. De Gle-
ria Dušan, izstopil in ponovno vstopil 27. 11.
1998, Križanič Franci, Gantar Anton, Kli-
ment Liselotte in Šlander Jože, vstopili
27. 11. 1998, ter Kralj Jernej, vstopil 4. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Vpiše se sprememba statuta z dne
27. 11. 1998.

Rg-301957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07039 z dne 29. 12. 1998 pri sub-

jektu vpisa M & P, d.o.o., podjetje za go-
stinsko turistično dejavnost in trgovino,
sedež: Šuštarjeva 42a, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/12012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5479878
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 5521

Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 8. 12. 1998.

Rg-301959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07275 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEA COLLEGE, d.d., poslovno
izobraževanje, tuj prevod firme: Global
Entrepreneurship Academy, sedež: Du-
najska 156, 1001 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28595/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5385334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pše-

ničny Viljem, Ljubljana, Gubčeve brigade
41, razrešen 30. 9. 1998 kot predsednik
uprave in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo kot v.d. predsednika urave. za-
stopnika Vidic Franc in Čirič Miloš, razreše-
na 30. 9. 1998.

Rg-301960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07297 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja
in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, sedež: Baragova 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002753
Člana nadzornega sveta: Klojčnik Mar-

ko, izstopil 8. 12. 1998. Rubido Majda, iz-
stopila in ponovno vstopila 8. 12. 1998, ter
Grzin Rajko, vstopil 8. 12. 1998.

Rg-301961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07310 z dne 23. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA GRU-
DA, sedež: Tržaška 132, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča nadomestni sk-
lep Srg 2597 zaradi spremembe zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5647193
Ustanovitelji: GRUDA EXPORT-IM-

PORT, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132, ki
je vložil 182.387,50 SIT, Smole Rado,
Šmarje Sap, Ljubljanska 36, Resman Jo-
že, Kropa, Srednja Dobrava 4a, Hočevar
Ignac, Škocjan, Grmovlje 32, in Predanič
Ivan, Artiče, Zgornji Obrež 19, ki so vložili
po 5.066,30 SIT–vstopili 19. 6. 1992, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Južnič Martin, razrešen 19. 4.
1998. direktor Umek Jožef, Vrhnika ,Stara

Vrhnika 48, imenovan 20. 4. 1998, zasto-
pa zadrugo z omejitvijo, da pri investicijah,
pravnih poslih, ki se nanašajo na promet z
nepremičninami, z osnovnimi sredstvi ali z
dolgoročnimi plasmaji nad tolarsko proti-
vrednostjo 1.000 DEM, potrebuje soglasje
občnega zbora zadruge.

Rg-301962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07318 z dne 28. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa RI-NA, d.o.o., Družba za uprav-
ljanje z rizičnimi naložbami, sedež: Slo-
venska 55, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21741/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, zastopnikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5719194
Firma: SKB FAKTOR, finančna družba

za faktoring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SKB FAKTOR, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 35,000.000 SIT
Ustanoviteljica: SKB BANKA, d.d., Ljub-

ljana, Ajdovščina 4, vstopila 26. 2. 1993,
vložila 35,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slapnik Boris, razrešen 18. 12.
1998. direktor Kaštrun Matjaž, Ljubljana,
Trnovska 6, in prokuristka Bogunič Dunja,
Ljubljana, Pot na Fužine 49, imenovana
18. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998:
65220 Drugo kreditno posredništvo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-301963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07333 z dne 28. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa SISTEMI SHIFT, Družba za in-
formacijske tehnologije, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2, sedež: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26739/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5910528
Člani nadzornega sveta: Velechovsky To-

maž, Košir Tanja in Velechovsky Marija, iz-
stopili in ponovno vstopili 23. 12. 1998.

Rg-301964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07367 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa RETINA, Zavod za podporo
civilnodružbenih inicijativ, Metelkova 6,
Ljubljana, sedež: Metelkova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25490 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5847087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Štembergar Janez, razrešen 3. 12.
1998. zastopnica Drobež Nela, Ljubljana,
Saveljska c. 68, imenovana 3. 12. 1998,
zastopa zavod kot v.d. direktorja.
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Rg-301965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07454 z dne 28. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELO PRODAJA, družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d.d., se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07354/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096014
Člani nadzornega sveta: mag. Pavlin

Branko, vstopil 18. 12. 1998.

Rg-301966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07497 z dne 28. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa SODEXHO, Prehrana in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15446/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5571472
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Longyka Primož, razrešen
10. 12. 1998. zastopnica Mohar Franko
Cvetka, Ljubljana, Poklukarjeva ulica 25,
imenovana 10. 12. 1998, zastopa družbo
kot namestnica direktorja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 10. 12. 1998.

Rg-301967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07530 z dne 12. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa FI-COM, d.d., trgovska in pro-
izvodna družba, Ljubljana, Štihova 19,
sedež: Štihova 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12598/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5500052
Firma: FI-COM, trgovina, proizvodnja,

svetovanje in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FI-COM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 89,120.000 SIT
Ustanovitelj: Šibič Gordan, Ljubljana, Šti-

hova 19, izstopil iz d.d. in vstopil v
d.o.o. 12. 2. 1999, vložil 89,120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šibič Gordan, razrešen 12. 2. 1999,
ponovno imenovan pa 23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in ra-

čunalniške opreme v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 Uprav-
ljanje s holding družbami.

Pri dejavnosti s šifro 74.120 Računo-
vodske, knjigovodske dejavnosti in davčno
svetovanje je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-301968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00102 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa BUTAN PLIN, družba za distri-
bucijo plina, d.d., Ljubljana, sedež: Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana,  pod vlož-
no št. 1/08966/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5094933
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vidmar Franc, razrešen 31. 12. 1998.
Rode Andraj, Ljubljana, Sneberska 115, raz-
rešen 31. 12. 1998 kot zastopnik in imeno-
van 1. 1. 1999 za predsednika uprave.

Rg-301969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00180 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES DRF, družba
za razvoj in financiranje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02085/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, zastopnika, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5286271
Firma: DRF PLUS, Družba za razvoj in

financiranje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DRF PLUS, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petrič Simon, razrešen 21. 12.
1998. direktorica Lebeničnik Helena, Ljub-
ljana-Črnuče, C. Ceneta Štuparja 106, ime-
novana 22. 12. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kobal Djordja,
predsednica, Jež Alenka, namestnica pred-
sednice, Resnik Neva in Mozetič Aldo, izsto-
pili 21. 12. 1998. Štrajhar Miroslav, izstopil
in ponovno vstopil 21. 12. 1998, Petrič Si-
mon, predsednik, in Habjan Bogdan, namest-
nik predsednika, vstopila 21. 12. 1998.

Vpiše se sprememba statuta z dne
16. 12. 1998.

Rg-301970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00238 z dne 2. 2. 1999 pod št.

vložka 1/31521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov stano-
vanj s temile podatki:

Matična št.: 5009103
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV

STANOVANJ, Linhartova 62, Ljubljana
Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-

KOV STANOVANJ
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 62
Ustanoviteljica: Skupnost lastnikov sta-

novanj, po pogodbi /vsi lastniki po spisku/,
Ljubljana, Linhartova 62, vstopila 4. 4.
1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rejic Janez, Ljubljana, Linhartova
62, imenovan 26. 9. 1996, zastopa skup-
nost lastnikov kot predsednik upravnega od-
bora.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-301971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00277 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SONCE, Podjetje za poklicno
usposabljanje in zaposlovanje invalidnih
oseb, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 13,
sedež: Trebinjska 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5339847
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Primožič Jože, razrešen 14. 11.
1998. direktorica Božič Marija, Škofja Loka,
Podlubnik 281, imenovana 14. 11. 1998.

Rg-301972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00300 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MESTNA OPTIKA, Družbeno
podjetje, d.d., Ljubljana, Kongresni trg
9, sedež: Kongresni trg 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036305
Člani nadzornega sveta: Jelovčan Du-

šan, izstopil 11. 12. 1998. Kopač Marija,
vstopila 11. 12. 1998.

Rg-301973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00303 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa TPP 1, družba za logistiko,
d.o.o., sedež: Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1319566
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Svetina Iztok, razrešen 4. 1. 1999.
direktor Tanko Sašo, Ljubljana, Ižanska ce-
sta 142c, imenovan 4. 1. 1999.

Rg-302002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 98/01483 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELVEZ , d.o.o., proizvodnja elek-
trospojnih vezij, Višnja gora, sedež: Grin-
tavec 11, 1294 Višnja gora, pod vložno
št. 1/15485/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5569613
Firma: ELVEZ, proizvodnja elektros-

pojnih vezij, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELVEZ, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

19. 1. 1999.

Rg-302003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02681 z dne 1. 12. 1998 pri sub-
jektu vpisa HODU, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Mengeš, sedež: Gla-
varjeva 15, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/23125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, deležev in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5787556
Firma: IN FOTO, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana. Kržičeva 9
Skrajšana firma: IN FOTO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Horjak Dušan, izstopil

31. 3. 1998. Pilej Boštjan, Ljubljana, Tri-
glavska ulica 65, vložil 840.000 SIT, Ma-
rinc Pilej Marina, Ljubljana, Triglavska ulica
65, vložila 630.000 SIT, in Pilej Tomaž,
Ljubljana, Triglavska ulica 65, vložil
630.000 SIT–vstopili 31. 3. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pilej Tomaž ter zastopnika Pilej Bošt-
jan in Marinc Pilej Marina, imenovani 21. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1998: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili  in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 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; 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 ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202  Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov.

Rg-302004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04881 z dne 12. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIRECT, d.o.o., Podjetje za
marketing in posredovanje, Ljubljana,
sedež: Koprska ulica 16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, ustanovitelja, deleža,
zastopnika in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553989
Firma: EAST EURO CO, družba za ka-

drovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: EAST EURO CO,
d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelja: Mlakar Marko, Ljubljana,
Koprska ul. 16, vstopil 18. 12. 1991, vložil
602.940 SIT, in EASTEUROCO, MANAGE-
MENT CONSULTING LTD, Budimpešta, Ke-
leti Karoly u. 13a ll. 6, vstopil 21. 8. 1998,
vložil 1,406.860 SIT–odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sopkez Sandra, Budimpešta, Keleti
Karoly u. 13a, imenovan 21. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili  in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 8. 1998.

Rg-302005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05135 z dne 12. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa IVAS, svetovalno podjetje, Lo-
gatec. d.o.o., sedež: Tovarniška 14,
1370 Logatec, pod vložno
št. 1/14738/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5571979
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Smode Gregorič Arinka,

vstopila 27. 11. 1991, vložila 10.500 SIT,
in Gregorič Marjan, vstopil 29. 5. 1994,
vložil 2,089.500 SIT, oba iz Logatca, To-
varniška 14, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 26210 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 36220 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700
Druga trgovina na debelo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 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;
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; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1998.
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Rg-302006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05167 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELMIS, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Žaucarjeva 2a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5593689
Sedež: 1000 Ljubljana, Ribičičeva 9.

Rg-302007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05196 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA DER-
NOVŠEK, o.p. – d.n.o., sedež: Tavčarje-
va 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25001/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5818036
Ustanoviteljica: Sočan Žitnik Alenka, Izo-

la, Malija 68, vstopila 11. 9. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-302008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05198 z dne 10. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIOTECH INTERNATIONAL, tr-
govina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Goričane 39, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/28275/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja s temile podatki:

Matična št.: 5959551
Ustanovitelj: TECHNOCO HANDELS-UND

BERATUNGS-GESELLSCHAFT, m.b.H., St.
Valentin/No, Westbahnstrasse 46-48, izsto-
pil 27. 8. 1998. BIOTECH LIGNOSUL-
FONATE HANDELS GMBH, St. Valentin, Av-
strija, Westbahnstrasse 46-48, vstopil 27. 8.
1998, vložil 900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-302009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05261 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MINOLTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ptujska 19, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5475716
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna

c. 101
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Sieder Rolandu, ki je bil razrešen
12. 1. 1999.

Rg-302010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05281 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa PIVK, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Beblerjev trg 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26332/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5895553
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 2.

Rg-302011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05641 z dne 1. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa JALES, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Vrhnika, Čuža 10, se-
dež: Čuža 10, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/18468/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5675545
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: Japelj Janez, Vrhnika, Čuža

10, vstopil 23. 3. 1992, vložil 7,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne prosto-
re, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 10. 1998.

Rg-302014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06933 z dne 10. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER MUR-
GLE, družba za zdravstvene storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21033/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5699797
Ustanovitelji: Magaš Vincenc, izstopil

20. 2. 1997. Banič Borut, Ljubljana, Pod
Jelšami 10, vstopil 6. 5. 1992, vložil
225.000 SIT, Razdevšek Bojan, Ljubljana,
Rožna dolina cesta lll/15, vstopil
28. 4. 1993, vložil 600.000 SIT, Čurič Sta-
nislav, Ljubljana, Pod jelšami 6, vstopil
12. 3. 1997, vložil 375.000 SIT, Diagno-
stični center Murgle, d.o.o., Ljubljana, Ce-
sta v Mestni log 55, vstopil 11. 3. 1997,
vložil 150.000 SIT, in Danijel Pučko, Ljub-
ljana, Klemenova 148, vstopil 11. 3. 1997,
vložil 150.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kiauta Tomaž, razrešen 3. 9. 1998.
Zastopnica Franken Helena Breda, Ljublja-
na, Jamova cesta 56, imenovana 3. 9.
1998, kot vršilka dolžnosti direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1997.

Rg-302015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06966 z dne 11. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIOTECH INTERNATIONAL, tr-
govina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Goričane 39, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/28275/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5959551
Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
2. 12. 1998.

Rg-400213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00404 z dne 8. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa DINOS HOLDING, družba za pri-
pravo sekundarnih surovin, d.d., Ljublja-
na, sedež: Šlandrova ul. 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5003318
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Tka-

lec Ivan, Radomlje, Tovarniška 45, razre-
šen 30. 11. 1998 kot zastopnik in imeno-
van 1. 12. 1998 za predsednika uprave, ter
člana uprave Omerza Gabrijel, Celje, Soc-
ka 62a, Nova Cerkev, in Pesjak Stanislav,
Tržič, Kovor 24, razrešen 30. 11. 1998 in
ponovno imenovan 1. 12. 1998.

 Člani nadzornega sveta: Gregorčič Nad-
ja, Kenda-Štepec Mojca in Marussing Luci-
jan, izstopili 19. 11. 1998; Golubič Miro-
slav, Predanič Franci, Učakar Silvester in Za-
dravec Matko, izstopili in ponovno vstopili
19. 11. 1998, Praviček Anton, Križman Igor
in Tomaževič Milan, vstopili 19. 11. 1998.

Rg-400214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00407 z dne 8. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa EMONA - MERKUR, trgovina na
drobno, d.d., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04671/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Član nadzornega sveta: Ždralič Žarko,

vstopil 15. 1. 1999.

Rg-400217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01033 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE
MEDIJEV MEDIANA, razvoj in raziskave,
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d.o.o., Ljubljana, sedež: Vilharjeva 27,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19056/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5647070
Dejavnost, izbrisana 22. 3. 1999: 7440

Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 2221

Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video za-
pisov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7440 Oglaševanje; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 1. 1999.

Rg-400218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01062 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA ŠOLA JOSIP JUR-
ČIČ, Ivančna Gorica, sedež: C. II. grupe
odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/18714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5623685000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vren-

čur Milena, Ivančna Gorica, Ulica Cankarje-
ve brigade 25, razrešena 31. 7. 1998 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, in
Strnad Marija, Ivančna Gorica, Potok pri Mu-
ljavi 3a, razrešena 31. 8. 1998 kot zastop-
nica in imenovana za ravnateljico.

Rg-400219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01088 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu MDS METALKA, Podjetje za sveto-
vanje, načrtovanje, izobraževanje, iz-
gradnjo in vzdrževanje poslovnih infor-
macijskih sistemov, d.d., sedež: Parmo-
va ulica 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Član nadzornega sveta: Lipovž Tom, iz-

stopil 12. 2. 1999; Dobnikar Rajko, vstopil
12. 2. 1999.

Rg-400220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01115 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa VRTEC DOMŽALE, sedež: Sav-
ska 3, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/01351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma in tipa za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5056675
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

terka Milena, Ljubljana, Mire Lenardičeve
13, razrešena 1. 10. 1998 kot zastopnica
in imenovana za ravnateljico.

Rg-400221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01280 z dne 22. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa VODNOGOSPODARSKI INŠTI-
TUT, družba za gospodarjenje z vodami,
d.o.o., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sta-

rec Mitja, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
III/17f, razrešen 1. 3. 1999 kot zastopnik
in imenovan za direktorja.

Rg-400222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00272 z dne 10. 2. 1999 pri subjektu
vpisa FERMA, Podjetje za marketinško de-
javnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva
25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19182/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, zastopnikov in akta s temile podatki:

Matična št.: 5873240
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožičeva 1
Ustanovitelj: Skobe Matej, Ljubljana,

Slomškova 5, vstopil 16. 11. 1994, vložil
2,400.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Curk Anton, izstopil 9. 1. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Curk Anton, ki je bil razrešen
9. 1. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 1. 1999.

Rg-400223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00336 z dne 11. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363760
Firma: PRENDIS, družba za proizvod-

njo, posredništvo, svetovanje in druge
poslovne dejavnosti, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 17
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rupel Tadej, Radovljica,

Cankarjeva 3, vstopil 5. 1. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rupel Tadej, imenovan 5. 1. 1999,
zastopa družbo kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elektri-
ke; 40105 Distribucija elektrike; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo 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 debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-

vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-400224
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06363 z dne 12. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339273
Firma: TRAJNICE STRGAR, d.o.o., go-

jitev in prodaja rastlin
Skrajšana firma: TRAJNICE STRGAR,

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

odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana, Črnuče, Su-

hadolčanova 6
 Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Strgar Bernarda, Ljublja-

na Črnuče, Hlebčeva ulica 1, vstopila 25. 9.
1998, vložila 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Strgar Bernarda, imenovana 25. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15520
Proizvodnja sladoleda; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
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jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in

stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering); 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 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; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74150 Upravljanje s holding druž-
bami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno 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 razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92530 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-400225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00360 z dne 15. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARGOT, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, turizem, go-
stinstvo, marketing in zunanjo trgovino,
Ljubljana, sedež: Topniška 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14163/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovi-
teljice, dejavnosti, zastopnice in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5541409
Firma: EXPERTLINE, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPERTLINE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1
Ustanovitelj: Jurečič Lidija, izstopila

21. 1. 1999; Miklič Borut, Mojstrana, Veliki
breg 17, vstopil 21. 1. 1999, vložil
1,513.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Jurečič Lidija, razrešena 21. 1. 1999;
direktor Miklič Borut, imenovan    21. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 5121 Tr-
govina 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 sadjem in vrtnina-
mi; 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 izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, 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 porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 1. 1999.

Rg-400226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00316 z dne 15. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31552/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363735
Firma: DOVJAK & CO, založništvo, tr-

govina, posredništvo, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DOVJAK & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska ce-

sta št. 94
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Ustanoviteljici: Dovjak Marjeta, Ljubljana,
Smrtnikova 4, in Oberžan Dubravka, Ljublja-
na, Brilejeva 16, vstopili 15. 1. 1999, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dovjak Marjeta, imenovana 15. 1.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo 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 debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-400227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00294 z dne 15. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31361/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1339320
Firma: AVSENIK AUDIODESIGN, glas-

bena produkcija in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVSENIK AUDIODE-

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

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 73
Osnovni kapital: 2,711.000 SIT
Ustanovitelj: Avsenik Slavko, Medvode,

Zbilje 73, vstopil 28. 12. 1998, vložil
2,711.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Avsenik Slavko, imenovan 28. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, 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; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-400230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00337 z dne 18. 2. 1999 pod št.

vložka 1/31571/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363786
Firma: CENTER ZA NARAVNO ZDRAV-

LJENJE, alternativna medicina, d.o.o.
Skrajšana firma: CENTER ZA NARAV-

NO ZDRAVLJENJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Burghauser Erich Peter,

St. Stefan-Wolfsberg, Reideben 17, in Kett-
ner Helmut Heribert, Wolfsberg, Hattendorf
130, vstopila 21. 12. 1998, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Burghauser Erich Peter ter prokuri-
sta Kettner Helmut Heribert in Žerjav Dra-
go, Ravne na koroškem. Kotlje 120, ime-
novani 21. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 52320 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-400235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06407 z dne 18. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa LABRA, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in posredništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Pilonova 35, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deleža in akta o ustanovi-
tvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5524059
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rožac Bojan, Ljubljana, Pi-

lonova 35, vstopil 30. 10. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 11. 1998.

Rg-400236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06323 z dne 18. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa COLBY, podjetje za računal-
ništvo, turizem in uvoz izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vodnikova 187, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/21841/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5721938
Osnovni kapital: 19,724.000 SIT
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Ustanovitelj: Strnad Žan, Ljubljana Šent-
vid, Stanežiče 3a, vstopil 14. 4. 1994, vlo-
žil 19,724.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 9. 1998.

Rg-400237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00330 z dne 18. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa CONSULT, Koroška svetoval-
na družba, d.o.o., sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, sedeža, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5499232

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63
Ustanovitelj: Controller Wirtschaftstreu-

hand und Revisions-GMBH, Klagenfurt, Av-
strija, Villacher Ring 59/I, in Korotan Ljublja-
na, d.o.o., Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 6,
izstopila 5. 1. 1999; KARNTNER SPAR-
KASSE AG, Klagenfurt, Avstrija, Neuer Platz
14, vstopil 22. 3. 1991, vložil 5,587.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Lesjak Stefanu, ki je bil razrešen
14. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 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;
74400 Oglaševanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 14. 1. 1999.

 Rg-400239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06326 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa OLYMPUS TRGOVINA, d.o.o.,
sedež: Vodovodna 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28210/00 vpisalo v  sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5953219
Osnovni kapital: 7,380.960 SIT
Ustanovitelj: OLYMPUS d.o.o. za trgovi-

nu, Zagreb, Jurjevska 15, vstopil 28. 6.
1996, vložil 7,380.960 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 11. 1998.

Rg-400240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06353 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ARAHNE, podjetje za razvoj, trženje
in prodajo programske opreme, d.o.o., se-
dež: Staničeva 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19560/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, ustanovitelja, deleža in zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5665388
Firma: ARAHNE, računalniški inženi-

ring, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Peterc Dušan, Črnuče, Ma-

gajnova ul. 22, vstopil 7. 8. 1992, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Weilguny Simon, izstopil 9. 10. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Weilguny Simonu, ki je bil razre-
šen 9. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 17240 Tkanje
preje tipa svile; 17250 Tkanje druge tekstilne
preje; 17510 Proizvodnja preprog in talnih

oblog; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 65210 Finančni zakup (leasing); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 10. 1998.

Rg-400241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00357 z dne 23. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ORBICO, trgovina, uvoz, zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, se-
dež: Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5315166
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 51330

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 1. 1999.

Rg-400244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06421 z dne 24. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa IEM, d.o.o., Inženiring in projekti-
ranje na področju industrijske in komu-
nalne energetike, sedež: Lesno brdo 61,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/03458/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev in akta o ustanovitvi družbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5309492
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Meglič Bogdan, Vrhnika,

Lesno brdo 61, vstopil 18. 12. 1989, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ciglar Stanko, izstopil 26. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 5114 Posred-
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ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-400245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06432 z dne 24. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa MAREMICO, Družba za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21c, sedež: Stegne 21c, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25947/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, deleža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5878993
Firma: MAREMICO, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAREMICO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 120
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Emil, Ljubljana,

Spodnje Gameljne 18c, vstopil 6. 12.
1994, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 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 bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 10. 1998.

Rg-400246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06386 z dne 25. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa TIN, design, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Kebetova 2, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/06477/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev, na-
slova zastopnice in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5359422
Osnovni kapital: 2,495.000 SIT
Ustanovitelja: Bovha Rotar Maja, Kamnik,

Kebetova 2, vstopila 11. 4. 1990, vložila
2,245.500 SIT, in Rotar Bojan, Ljubljana, Be-
snica 5b, vstopil 4. 11. 1998, vložil 249.500
SIT - odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bovha Rotar Maja, imenovana
11. 4. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti.

 Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 11. 1998.

Rg-400247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06321 z dne 24. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SL-KING, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot na Fužine 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24774/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deleža in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5854563
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-

va 21
Osnovni kapital: 22,522.874,06 SIT
Ustanovitelj: Kurtagič Haris, Sarajevo,

Milutina Džuraškoviča 30, vstopil
22. 6. 1993, vložil 22,522.874,06 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

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

Rg-400422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00762 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MT & D, revizijska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Komenskega
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5792991
Ustanovitelji: Trebše Matjaž, Ljubljana,

Tržaška 12, vstopil 5. 7. 1993, vložil
600.000 SIT, Železnikar Danica, Ajdovšči-
na, IX. korpusa 33, vstopila 16. 5. 1994,
vložila 360.000 SIT, in MT & D, revizijska
družba, d.o.o., Ljubljana, Komenskega 14,
vstopila 16. 12. 1996, vložila 640.000 SIT
- odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-400426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07232 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA GOZDOVE SLOV-
ENIJE, Ljubljana, sedež: Večna pot 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24423/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5786380
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ker-

mavnar Andrej, Logatec, Laze 80a, rezrešen
3. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa zavod brez omejitev.

Rg-400428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07008 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa INSTALACIJE GROSUPLJE,
Družba za projektiranje in izvajanje stroj-
nih instalacij, d.d., Adamičava 51, Gro-
suplje, sedež: Adamičeva 51, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/01108/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika–prenehanje mandata začasni
upravi in imenovanje uprave ter spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066280
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Potokar Franc, Grosuplje, Pod goz-
dom c. VI/5, razrešen in ponovno imeno-
van 19. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Član nadzornega sveta: Sadar Marjan,
vstopil 12. 11. 1998.

Rg-400429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06886 z dne 16. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa ING INŽENIRING, podjetje za in-
ženiring, načrtovanje in gradnje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pavšičeva 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5235006
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila 26.000
SIT, in NIKA PID 2, d.d., Brežice, Trg izg-
nancev 1a, vložila 520.000 SIT - vstopili
3. 6. 1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-400430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05201 z dne 16. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa KD NET, premoženjsko sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27303/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5926521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Martinčič Mateja, razrešena 31. 8.
1998; direktor Litera Žarko, Celje, Brodar-
jeva 28, imenovan 1. 9. 1998.

Rg-400433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06379 z dne 17. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa DM DROGERIE MARKT, d.o.o.,
Trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18342/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, naslova in firme ustanovitelja,
osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5606454
Firma: DM–DROGERIE MARKT, trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: dm–drogerie markt,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 152
Osnovni kapital: 393,689.044,99 SIT
Ustanovitelj: DM-DROGERIE MARKT

GMBH, Wals, Avstrija, Kasernenstrasse
1/4/105, vstopil 31. 3. 1992, vložil 393,
689.044,99 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 10. 1998.

Rg-400437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07366 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRIGLAV STEBER II, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30893/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 1313827
Osnovni kapital: 19.779,828.000 SIT.

Rg-400438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00205 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa PARTNER BIRO, d.o.o., Gro-
suplje, sedež: Adamičeva 15, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/00988/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5003890
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstopil
19. 3. 1998, Slovenski odškodninski sklad,
d.d., izstopil 22. 9. 1998 in Sklad RS za
razvoj, izstopil 19. 12. 1998; Lesjak Janez,
Grosuplje, Partizanska 3, vložil 390.000
SIT, Dimnik Olga, Grosuplje, Zagradec 60,
vložila 510.000 SIT, Dremelj Cvetka, Gro-
suplje, Veliko Mlačevo 29a, vložila 470.000
SIT, Adamič Marinka, Grosuplje, Mala Rač-
na 14, vložila 510.000 SIT, Marn Marta,
Šmarje Sap, Jurčičeva 6, vložila 210.000
SIT, Jernejčič Tončka, Zagradec, Fužine
40, vložila 250.000 SIT, Zupančič Majda,
Višnja Gora, Leskovec 16, vložila 230.000
SIT, in Krampelj Alojzija, Grosuplje, Velika
Račna 42, vložila 110.000 SIT, ki so vsto-
pili 19. 12. 1996, ter Ostanek Polona, Šen-

tvid pri Stični, Dob pri Šentvidu 16, vložila
60.000 SIT, in PARTNER BIRO, d.o.o.,
Grosuplje, Adamičeva 15, vložil 500.000
SIT, ki sta vstopila 1. 12. 1998 - odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Rg-400439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06488 z dne 23. 2. 1999 pod št.
vložka 1/30010/49 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661047
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Rav-
ne-Prevalje

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Ravne-Prevalje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Na

gradu 5
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 20. 7. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jevšnikar Davorin, Ravne na Ko-
roškem, Kotlje 128a, imenovan 20. 7.
1998, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-400441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07371 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa METALKA TRGOVINA, d.d., se-
dež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02356/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111153
Članica nadzornega sveta: Hrovatin Ne-

venka, vstopila 22. 10. 1998.

Rg-400442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00043 z dne 23. 2. 1999 pod št.
vložka 1/30010/52 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661052
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Piran

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Piran

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6330 Piran, Prvomajski trg 1
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 12. 11. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fičur Elizabeta, Portorož, Limnjan-
ska 41, imenovana 12. 11. 1998, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih 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 razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

 Rg-400443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00042 z dne 23. 2. 1999 pod št.
vložka 1/30010/51 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661051
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNO-
STI, Območna izpostava Rogaška Slatina

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Izlet-

niška 2
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 12. 11. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Došler Leonida, Rogaška Slatina,
Gozdna ulica 12, imenovana 12. 11. 1998,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih 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 razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-400444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/00041 z dne 23. 2. 1999 pod št.
vložka 1/30010/50 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 1233661050
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Jesenice

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Jesenice

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 12
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Ljubljana,
Štefanova 5, vstopil 12. 11. 1998, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polajnar Rada, Mojstrana , Dovje
96, imenovana 12. 11. 1998, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deo zapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-400445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07370 z dne 23. 2. 1999 pri subjek-
tu vpisa AKTIVA IIBS, d.o.o., Institute for
International business Studies – Inštitut
za mednarodno poslovno izobraževanje,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23158/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5782171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Črešnar Pergar Nevenka, razreše-
na 1. 1. 1999; direktorica Štefanič Suzana,
Ljubljana, Polje c. VI/22, imenovana 1. 1.
1999.

Rg-400446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00319 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEHANIKA, Trbovlje Industrij-
sko podjetje, d.d., Trbovlje, sedež: Trg
revolucije 23, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/00086/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5033071000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vodlan Jožef in zastopnik Vran Slav-
ko, razrešena 1. 12. 1998; Perdih Janez,
Trbovlje, Trg revolucije 2a, razrešen 1. 12.
1998 kot zastopnik in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00352 z dne 23. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa EB HOLDING, družba za uprav-
ljanje družb, d.d., Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5893348
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Lebar Simoni, ki je bila razreše-
na 26. 3. 1998.

Rg-400450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07012 z dne 24. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31598/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1353705
Firma: RADYOYO, Zavod za razvoj in

promocijo glasbenih in vizualnih umet-
nosti, Ljubljana

Skrajšana firma: RADYOYO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Teslova 3
Ustanovitelji: Matijevec Tina, Ljubljana,

Zvezda 2, Vičentič Polič Mirko, Ljubljana,
Teslova ul. 3, in Simič Zvezdan, Ljubljana,
Reboljeva ul. 10, vstopili 1. 12. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Matijevec Tina in Vičentič Polič Mir-
ko, imenovana 1. 12. 1998, zastopata za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7440 Ekonomsko propagiranje; 8042
Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-400451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00627 z dne 25. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa AC LEASING, finančni zakup,
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28201/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5952310
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Jochen Dimter, Bled, Pobje 26, ime-
novan 3. 2. 1999, ki zastopa družbo brez
omejitev in Valter Stepan, Dekani, Rižana 9,
razrešen 3. 2. 1999 kot direktor in imeno-
van za prokurista.

Rg-400454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06098 z dne 26. 2. 1999 pri sub-

jektu vpisa ATENA ENA, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25807/00 vpisalo v  sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5872286
Osnovni kapital: 9.814,679.000 SIT.

Rg-400455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06099 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5872251
Osnovni kapital: 9.814,679.000 SIT.

Rg-400456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06100 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA TRI, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5909074
Osnovni kapital: 9.758,078.000 SIT.

Rg-400457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07213 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARKADA DVA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26948/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5913063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Okorn Aleš, razrešen 9. 11. 1998;
direktor Ručigaj Andrej, Piran, Gregorčiče-
va ulica 66, imenovan 9. 11. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-400460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07439 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES SMP, družba
za mednarodno posredovanje blaga,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, se-
dež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526647
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kolar Feliks, razrešen 31. 12.
1998; direktor Sajovec Alojz, Logatec, Pe-
hačkova ulica 19, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-400461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00187 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIN–DO, podjetje za finančne
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storitve, trženje in svetovanje, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 62, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/29547/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1197444
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kramžar Zoran, Domžale, Ljubljan-
ska cesta 80, imenovan 13. 1. 1999.

Rg-400463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00348 z dne 1. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa SALT, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Robbova 2, sedež: Rob-
bova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09420/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov ter zaznambo o pripojitvi k družbi
ICOS, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 51, Ljub-
ljana (1/12623/00), s temile podatki:

Matična št.: 5434912
Ustanovitelji: Kirn Dušan in Romih Maks,

izstopila 28. 12. 1998; Rolih Dean, Ljublja-
na, Kersnikova 12, vstopil 6. 11. 1990, vložil
1,635.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Dušan in družbenik Romih Maks,
razrešena 28. 12. 1998; Rolih Dean, raz-
rešen 28. 12. 1998 kot družbenik in ime-
novan za direktorja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.
1998 o pripojitvi k družbi ICOS, računalniški
inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 51, (1/12623/00), na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 28. 12. 1998. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v sodni register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-400464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07375 z dne 1. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa KERN COMPUTERS, računalniški
inženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Rim-
ska 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28164/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in zaz-
nambo o pripojitvi k družbi SISTEMI SHIFT,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, Ljubljana
(1/26739/00), s temile podatki:

Matična št.: 5952697
Ustanovitelj: KERN SISTEMI, inženiring

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rimska 23,
izstopil 22. 12. 1998; SISTEMI SHIFT,
Družba za informacijske tehnologije, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova 2, vstopil 12. 7. 1996,
vložil 1,510.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pripojitev k družbi SISTEMI SHIFT, Druž-
ba z informacijske tehnologije, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2 (1/26739/00), na podlagi
sklepa skupščine z dne 23. 12. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v sodni regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-400465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00578 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljani, Visoka
upravna šola, sedež: Kardeljeva ploščad
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/25 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063028
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Pečar Zdravku, ki je bil razrešen
13. 1. 1999.

Rg-400466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00363 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa SISTEMI SHIFT, Družba za infor-
macijske tehnologije, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2, sedež: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26739/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe KERN COMPUTERS, d.o.o., Rim-
ska 23, Ljubljana (1/28164/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5910528
Pripojitev družbe KERN COMPUTERS,

računalniški inženiring in trgovina, d.o.o.,
Rimska 23, Ljubljana (1/28164/00), na pod-
lagi sklepa skupščine z dne 23. 12. 1998.

Rg-400467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00350 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ICOS, računalniški inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in družbene pogodbe ter pripojitev
družbe SALT, d.o.o., Ljubljana, Robbova 2,
(1/09420/00), s temile podatki:

Matična št.: 5499828
Osnovni kapital: 20,905.037,15 SIT
Ustanovitelj: Rolih Dean, Ljubljana, Ker-

snikova 12, vstopil 2. 3. 1999, vložil
1,045.251,85 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 12. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.
1998 o pripojitvi prevzete družbe SALT, ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Rob-
bova 2 (1/09420/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 28. 12. 1998.

Rg-400545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00346 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa UNITEX, trgovina, d.d., sedež: Du-
najska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5003903
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Prijatelj Alojz Ivan, razrešen 5. 1. 1999;
direktor Gazvoda Franc, Šentjur, Ulica skla-
dateljev Ipavcev 48, imenovan 6. 1. 1999.

Rg-400546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00246 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa MENINA, proizvodnja pogrebne
opreme, d.d., sedež: Trg padlih borcev
3, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/01239/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034647
Član nadzornega sveta: Brnot Frančišek,

izstopil 31. 12. 1998; Miklič Matjaž, vstopil
1. 1. 1999.

Rg-400548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00136 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa I.T.I., Inženiring tehnoloških ino-
vacij, d.o.o., sedež: Medvedova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02005/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5280346
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja in Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., izstopili 29. 10. 1998;
I.T.R., d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28,
vstopil 29. 10. 1998, vložil 3,460.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-400549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07402 z dne 2. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELO REVIJE, Družba za ča-
sopisno–založniško dejavnost ter inte-
lektualne in poslovne storitve, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, sedež: Dunaj-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08290/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096057
Člani nadzornega sveta: Obrsnel Grgič

Alenka, Simonič Bojan in Hočevar Franc,
izstopili 11. 9. 1995; Guzej Tine, izstopil in
ponovno vstopil 11. 9. 1995; Kretič Nives,
vstopila 11. 9. 1995, ter Sežun Jelka, iz-
stopila 11. 9. 1995 in ponovno vstopila
16. 12. 1998.

Rg-400550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07393 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa EDICO, poslovna informatika,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15083/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča soremembo firme, deleža, os-
novnega kapitala in akta o ustanovitvi ter
pripojitev družbe EDICO, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah, Šmarje 180 (063 1/05516/00), s
temile podatki:

Matična št. 5554357
Firma: EDICO, Poslovna informatika,

d.o.o.
Skrajšana firma: EDICO, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,913.720 SIT
Ustanovitelj: Pondelak Dušan, Šmarje pri

Jelšah, Zadrže 13, vstopil 20. 1. 1992, vlo-
žil 4,913.720 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.

Pripojitev druže EDICO, poslovna infor-
matika, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje
180 (063 1/05516/00), na podlagi skle-
pov o pripojitvi z dne 17. 12. 1998.
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Rg-400553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00324 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa VODNOGOSPODARSKI INŠTI-
TUT, družba za gospodarjenje z vodami,
d.o.o., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predsednika
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5055253
Član nadzornega sveta: dr. Steinman

Franci–predsednik, vstopil 7. 5. 1998.

Rg-400554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00321 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa POZAVAROVALNICA TRIGLAV
RE, d.d., sedež: Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31403/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pooblasti-
lo upravi za povečanje osnovnega kapitala
(odobreni kapital) s temile podatki:

Matična št.: 1362992
Na podlagi 7. člena statuta Pozavaroval-

nice Triglav RE, d.d., je uprava družbe
pooblaščena, da v obdobju petih let po vpi-
su statuta v sodni register poveča osnovni
kapital za 50%, kar znaša 250,000.000 SIT,
in sicer z izdajo novih delnic.

Osnovni kapital družbe se na podlagi na-
vedenega pooblastila lahko poveča s seda-
njih 500,000.000 SIT na 750,000.000 SIT.

 Rg-400555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00245 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa MEDVEŠEK PUŠNIK, Borzno po-
sredniška hiša, d.d., Ljubljana, Gradni-
kove brigade 11, sedež: Gradnikove bri-
gade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20856/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Medvešek Miru, ki je bil razre-
šen 25. 3. 1998.

Člana nadzornega sveta:
Medvešek Ludvik, izstopil 20. 5. 1998;

Pušnik Ivan, izstopil in ponovno vstopil
20. 5. 1998, in Lamovec Andrej, vstopil
20. 5. 1998.

Rg-400556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00193 z dne 3. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa IMP ČRPALKE, Ljubljana, d.d.,
sedež: Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05047/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in članov nadzorenga sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5226538
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolarič Josip, razrešen 31. 12.
1998; direktor Mohar Marko, Grosuplje,
Kadunčeva c. 1b, imenovan 31. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Plešec Franc,
Kapun Milan, Avguštin Jože in Avšič Marko,
izstopili 6. 11. 1998; Ručigaj Andrej – pred-

sednik, Goričanec Mijo – podpredsednik,
Bavdek Matjaž in Stemberger Mark, vstopili
6. 11. 1998, ter Kremesec Milan, izstopil
in ponovno vstopil 6. 11. 1998.

Rg-400559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00595 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE GROSUP-
LJE, d.d., sedež: Emonska 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074746
Člana nadzornega sveta: Banovec Fra-

nek in Meglen Anton, izstopila 20. 1. 1999;
Furlan Mojca in Srovin Bojan, vstopila 20. 1.
1999.

Rg-400560
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00353 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in
razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28897/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova sede-
ža, ustanoviteljev, naslovov ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5971799
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1
Ustanovitelja: Zagorc Repar Simona, iz-

stopila 18. 1. 1999; Zagorc Stojan, Škoflji-
ca, Vrh nad Želimljami 167a, in Babič Sreč-
ko, Ljubljana, Prušnikova 8, vstopila 24. 11.
1995, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zajšek Anka in zastopnica Zagorc
Repar Simona, razrešeni 18. 1. 1999; di-
rektor Zagorc Stojan, ki zastopa in pred-
stavlja zavod brez omejitev, in zastopnik Ba-
bič Srečko, ki zastopa in predstavlja zavod
kot namestnik direktorja brez omejitev, ime-
novana 18. 1. 1999.

Rg-400561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02266 z dne 8. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa BENTON, podjetje za servisira-
nje, proizvodnjo, trgovino, predstavniš-
tvo, svetovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Pre-
šernova 9, 1234 Mengeš, sedež: Pre-
šernova 9, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/09571/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev in osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5434297
Firma: BENTON, podjetje za servisira-

nje, proizvodnjo, trgovino, predstanvniš-
tvo, svetovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: BENTON, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelja: Loboda Vasilij Božidar, iz-

stopil 19. 1. 1998; Benda Jožef, vložil
2,520.000 SIT, in Benda Ivanka, vložila
1,680.000 SIT, oba iz Mengša, Prešerno-
va 9, vstopila 31. 10. 1990, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-

izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1998.

Rg-400563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00298 z dne 9. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa LESNINA TRGOVINA, trgovsko
podjetje, d.d., sedež: Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25091/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in datuma
pooblastila zastopnika ter izbris članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5824940
Firma: LESNINA TRGOVINA, Trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA TRGOVINA,

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

govornostjo
Ustanovitelji: Žumer Stane, Gregorič Mar-

jan, Hočevar Dušan, Kovač Bojan, Sunajko
Gorazd, Režonja Štefan, Brišar Angelca, Šnaj-
dar Marija in Babotov Aco, izstopili 9. 3. 1999;
Fekonja Uroš, Ljubljana-Polje, Cesta VI/12,
vložil 920.000 SIT, Pirc Milan, Ljubljana, Fa-
bianijeva 27, vložil 370.000 SIT, Kovačič Mir-
ko, Cerknica, Bračičeva 15, vložil 350.000
SIT, Lapornik Pavel, Ljubljana, Pražakova 16,
vložil 760.000 SIT, Kamenik Vlado, Velenje,
Kardeljev trg, vložil 280.000 SIT, Simonič Voj-
ko, Spodnji Duplek, Talce 27, vložil 80.000
SIT, Majič Bojan, Ljubljana-Šmartno, Srednje
Gameljne 53a, vložil 200.000 SIT, Peroša
Iztok (imetnik enotnega poslovnega deleža v
višini 3,500.000 SIT), Portorož, Senčna pot
40, Bašin Rajko, Ljubljana, Bilečanska 4, vlo-
žil 220.000 SIT, Golin Zdenko, Šmarje Sap,
Mali Lipoglav 38, vložil 860.000 SIT, Cassol
Istok, Izola, Veluščkova 4, vložil 150.000 SIT,
Babič Fabio, Marezige, Babiči 38, vložil
70.000 SIT, Trstenjak Slavko, Ljubljana, Muc-
herjeva ulica 4, vložil 400.000 SIT, Pavletič
Borja, Ljubljana, Svetčeva 8, vložil 220.000
SIT, Dečko Robert, Velenje, Kersnikova ce-
sta 12, vložil 2,820.000 SIT, Gabrič Franc,
Ljubljana, Pod hribom 6, vložil 240.000 SIT,
Gačnik Nevenka, Videm-Dobrepolje, Ponikve
4, vložila 120.000 SIT, Bajec Zvone, Dol pri
Ljubljani, Pšata 11, vložil 300.000 SIT, Lavtar
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Ivan, Železniki, Na Kresu 21, vložil 220.000
SIT, Masten Črtomir, Ptuj, Trubarjeva 8, vložil
70.000 SIT, Čač Mitja, Koper, Garibaldijeva
7, vložil 160.000 SIT, Frelih Janez, Ljubljana,
Kocenova 11, vložil 40.000 SIT, Napast Ra-
fael, Ljubljana-Šentvid, Vižmarska pot 6, vložil
960.000 SIT, Jerič Leo, Mengeš, Grobeljska
14, vložil 140.000 SIT, Planinc Janez, Velike
Lašče 60, vložil 420.000 SIT, Bojc Janez,
Ljubljana, V Dovjež 11, vložil 330.000 SIT,
Kovač Miha, Ljubljana, Brilejeva 19, vložil
80.000 SIT, Veselko Jože, Mežica, Partizan-
ska cesta 34, vložil 180.000 SIT, in Oštir
Stojan, Ljubljana-Črnuče, Ložarjeva 20, vložil
12,150.000 SIT, ki so izstopili iz d.d. in vsto-
pili v d.o.o. 9. 3. 1999, ter Peroša Lidija (imet-
nica enotnega poslovnega deleža v višini
3,500.000 SIT), Portorož, Senčna pot 40,
enotni poslovni delež v višini 3,500.000 SIT,
Gale Borut, Ljubljana, Ob žici 3, vložil
750.000 SIT, Škulj Brane, Ljubljana, Krivec
6, vložil 150.000 SIT, TABOR, d.o.o., Loga-
tec, Kalce 24, vložil 5,500.000 SIT, in IVAS,
d.o.o., Logatec, Tovarniška 14, vložil
350.000 SIT, in so vstopili 9. 3. 1999 - odgo-
vornost: ne  odgovarjajo

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oštir Stojan, imenovan 2. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bojc Janez,
Dečko Robert, Kamenik Vlado, Majič Bojan
in Napast Rafael so izstopili 2. 10. 1998.

Rg-400564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00954 z dne 10. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa PUBLIKUM, borzno posredo-
vanje, d.d., sedež: Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5539480
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 8. 5. 1998.

Rg-400566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00771 z dne 10. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa A & U, podjetje za trgovino in
posredovanje, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vrbovec 20, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5749336
Firma: TRGOMAR, Podjetje za trženje,

zastopanje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOMAR, d.o.o.
Sedež: 1354 Horjul, Podolnica 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mustafić Fuad in Mustafić

Adem, izstopila 12. 2. 1999; Bernot Mar-
ko, Horjul, Podolnica 28, vstopil 12. 2.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mustafić Adem, razrešen 15. 2. 1999;
direktor Bernot Marko, imenovan 15. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 02020
Gozdarske storitve; 29310 Proizvodnja trak-

torjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55220 Storitve kam-
pov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z na-
stanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06112 z dne 10. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa INDUSTRIJSKI MANAGEMENT
SERVIS, d.o.o., Ljubljanska 90, 1230
Domžale, sedež: Ljubljanska 90, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/03588/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapi-
tala, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5305080
Firma: IMS – JASLU, Industrijski ma-

nagement, servis, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: IMS – JASLU, d.o.o.,

Domžale
Osnovni kapital: 1,685.192 SIT
Ustanovitelja: Iljaž Karl, Domžale, Trubar-

jeva 4, vstopil 27. 11. 1989, vložil 262.592
SIT, in IMS - ADIT OIL, Trgovsko in proizvod-
njo podjetje, d.o.o., Domžale, Ljubljanska ce-
sta 90, vstopil 8. 12. 1998, vložil 1,422.600
SIT - odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2411 Proizvod-
nja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
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prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1998.

Rg-400569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00405 z dne 12. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA, Podjetje za proizvod-
njo žarnic, d.o.o., Ljubljana, Stegne 23,
sedež: Stegne 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02323/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5045428
Osnovni kapital: 57,016.432,30 SIT
Ustanovitelji: ISKRA COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, izstopila
19. 9. 1994, in ISKRA IEZE, d.o.o., HOLD-
ING, Ljubljana, Stegne 29, izstopila 27. 2.
1998; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
23. 9. 1992, vložila 8,871.756,05 SIT,
ISKRA, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vsto-
pila 27. 2. 1998, vložila 8,107.737,05 SIT,
in ISKRA ZAŠČITE, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 35, vstopila 17. 2. 1994, vložila
40,036.939,20 SIT - odgovornos: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2623 Proizvodnja izo-
latorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1998.

Rg-400579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07148 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MI – PA, podjetje za inženiring, stori-
tve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva 12, sedež: Brilejeva 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5542553
Firma: MI – PA, podjetje za inženiring,

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: MI – PA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 14

Rg-400571
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00179 z dne 15. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa AGROPROGRES, Zunanje trgo-
vinsko podjetje, uvoz in izvoz, zastopa-
nje tujih oseb, trgovina na veliko, d.o.o.,
sedež: Slovenska c. 5, 1000 Ljubljana,

pod vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d., spremembo firme, ustanoviteljev in
datuma pooblastila zastopnika ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003091
Firma: AGROPROGRES, zunanje trgo-

vinsko podjetje, uvoz in izvoz, zastopa-
nje tujih oseb, trgovina na veliko, d.d.

Skrajšana firma: AGROPROGRES, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., izstopila 10. 7. 1998; PID Kmečka
družba, d.d., Ljubljana, Stegne 21, vstopila
16. 12. 1998, vložila 125,644.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
56, vstopil 10. 7. 1998, vložil 15,708.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstopil 10. 7. 1998,
vložil 15,708.000 SIT, Valant Uroš Jože,
Ljubljana, Roška cesta 9, vstopil 16. 12.
1998, vložil 10.000 SIT, in Sušinski Nastja,
Ljubljana, Fabijanijeva ulica 13, vstopila
16. 12. 1998, vložila 10.000 SIT - odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valant Uroš Jože, ki od 7. 1. 1999
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Prinčič Matjaž–
predsednik, Korošec Damijan in Golja To-
mislav, vstopili 16. 12. 1998.

Rg-400570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00021 z dne 15. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31668/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1363212
Firma: R Z V, radijske zveze za varo-

vanje, d.d.
Skrajšana firma: R Z V, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 40
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: SINTAL, podjetje za varova-

nje, intervencije in storitve, d.d., Ljubljana, Za-
loška 143, SINTAL FIVA, fizično varovanje,
d.d., Ljubljana, Grablovičeva 30, VARNOST
CELJE, družba za varovanje premoženja, d.d.,
Celje, Miklošičeva 1, VARNOST MENGEŠ,
družba za varovanje premoženja, d.d., Pre-
serje pri Mengšu, Pelechova 15, VARNOST
PRIVA, družba za storitve, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Maribor, Ljubljanska 9, VARNOST,
podjetje za varovanje premoženje, d.o.o., No-
va Gorica, Gradnikove brigade 9, Varnostna
agencija Kočevje, d.d., varovanje premože-
nja, Kočevje, Kidričeva 8, PIB SECURITY,
varovanje premoženja in prodaja, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 150, VARNOST MARIBOR,
varovanje premoženja, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.d., Maribor, Ljubljanska 9, VAR-
NOST VIČ, varovanje premoženja, d.d., Ljub-
ljana, Koprska 94, VARNOST KRANJ, podjet-
je za varovanje premoženja, d.d., Kranj, Blei-
weisova 4, 12-RIVAL-VTS, sistemi in
varovanje, d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 8,
VARNOST BEŽIGRAD, podjetje za varovanje
premoženja, d.d., Ljubljana, Staničeva 41,
INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100,
d.o.o., Pod gradom 27, Brezovica, Pod gra-
dom 27, in Podjetje za varovanje premoženja
Varnost Koper, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica
št. 2, ki so vložili po 450.000 SIT, ter Zborni-
ca RS za zasebno varovanje, Ljubljana, Tr-
žaška c. 40, ki je vložila 750.000 SIT - vstopili

19. 11. 1998, odgovornost: ne  odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Pistotnik Viktor, Ljublja-
na, Ulica borcev za severno mejo 22, ime-
novan 19. 11. 1998.

Člani nadzornega sveta: Pišek Marjan,
Majhenič Jure, Ipavec Egon, Dobovšek Ur-
ban in Mikuš Dušan, vstopili 19. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 64200 Telekomu-
nikacije.

Rg-400576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06986 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa EMO–MATLY INCOM, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 15, sedež: Dunajska
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15543/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo kapitala, družbeni-
ka in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5572444
Osnovni kapital: 3,054.000 SIT
Ustanovitelj: Matlievski Mihael, Homec,

Radomlje, Velika ulica 2, vstopil 25. 11.
1998, vložil 1,527.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 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.

Rg-400580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07243 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ROETTIG & RUTKOWSKI HUMAN RE-
SOURCES CONSULTANTS GESELL-
SCHAFT MBH, Podružnica Ljubljana, se-
dež: Čopova ulica 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29032/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sprmembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 1191420
Firma: HEWITT ASSOCIATES,

ROETTIG & RUTKOWSKI HUMAN
RESOURCES CONSULTANTS GmbH,
Wien, Podružnica Ljubljana

 Rg-400581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00112 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa AJTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jamova 80, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29506/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1198653
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 5050 Tr-

govina na drobno z motornimi gorivi; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52484
Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-400582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00686 z dne 12. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31658/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380869
Firma: EUROLEASE REAL ESTATE,
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nepremičnine, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROLEASE REAL

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: HYPO-BA LEASING SUED

GMBH, Celovec, St. Veiter Strasse 34,
vstopil 22. 1. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Kunesch Heinz, Dunaj, Seidlgasse
21, in Kassmannhuber Peter, Feldkirchen,
Neuhofweg 10, vsak od njiju zastopa druž-
bo le skupaj z drugim direktorjem ali proku-
ristom, in prokurist Hribar Janez, Ljubljana,
Celovška 136, imenovani 22. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninsih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Prokurist zastopa družbo skupaj z direk-
torjem.

Rg-400584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00701 z dne 1. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa IP ELEKTRONIK, trgovina z elek-
tronskimi komponentami na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Celovška 134b,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
ža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5839327
Ustanoviteljica: Gornik Irena, Smlednik,

Valburga 87, vstopila 13. 5. 1996, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; PIEZETON, podjetje za proizvodnjo in
trgovino z elektronskimi napravami in ele-
menti, d.o.o., Trbovlje, Vodenska 24, izsto-
pil 13. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gornik Silvester, razrešen 13. 1.
1999; direktorica Gornik Irena, Smlednik,
Valburga 87, imenovana 13. 1. 1999.

Rg-400585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00702 z dne 16. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa I.D.V. SLOVENIJA, trgovinska
d.o.o., sedež: Dunajska 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in izbris skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5924057
Firma: UNITED DISTILLERS & VINT-

NERS SLOVENIJA, trgovinska d.o.o.

Rg-400587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/00708 z dne 8. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31645/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380893
Firma: IMERAJ & CO., trgovina in sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: IMERAJ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k igrišču 6
Ustanovitelja: Imeraj Sajmir in Imeraj Id-

riz, oba iz Srbice, Kladernica, vstopila 10. 2.
1999,  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Imeraj Sajmir in Imeraj Idriz, imeno-
vana 10. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obde-
lava naravnega kamna; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, trgo-
vina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, 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, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtnina-
mi; 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 izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,

sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina 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 go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina 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 plina-
stimi 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 kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami 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 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.
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MARIBOR

Rg-300452
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00984 z dne 22. 12. 1998
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, stori-
tve, proizvodnja in trgovina d.d., sedež:
Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/08625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne delniške družbe, spremembo članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5775027
Člani nadzornega sveta: Prošek Milan,

Kljun Dalibor in Šostar Adolf, izstopili 9. 7.
1998 ter Šostar Adolf, Zagožen Marija,
Šantl Majda, Flisek Marko, Stojkovič Pre-
drag in Tijanič Valentin, vstopili 9. 7. 1998.

Dne 22. 12. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe z dne
9. 7. 1998 in sprememba statuta z dne 9.
7. 1998.

Rg-300453
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01569 z dne 23. 12. 1998
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, stori-
tve, proizvodnja in trgovina d.d., sedež:
Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/08625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5775027
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šmar-

čan Silvo, razrešen 5. 11. 1998 kot pred-
sednik začasne uprave; Halužan Branko,
Maribor, Dvorakova ulica 10c, imenovan 5.
11. 1998, zastopa družbo kot predsednik
začasne uprave; prokuristka Urbajs Ana,
Maribor, Gregorčičeva ulica 35, imenovana
5. 11. 1998.

Rg-300466
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01710 z dne 21. 12. 1998
pri subjektu vpisa BIMM, podjetje za
opravljanje trgovinskih, storitvenih in trž-
nih poslov, d.o.o., sedež: Planina nad Šu-
mikom 5, 2315 Šmartno na Pohorju, pod
vložno št.1/01796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep sodišča o začetku
stečaja, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5354471
Firma: BIMM, podjetje za opravljanje

trgovinskih, storitvenih in tržnih poslov
d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: BIMM d.o.o. – v ste-
čaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Miroslav, razrešen 14. 12.
1998; stečajni upravitelj Marin Dušan, Ma-
ribor, Štantetova 4, imenovan 14. 12.
1998.

Dne 21. 12. 1998 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 20/98, z dne 14. 12. 1998.

Rg-300483
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01309 z dne 14. 12. 1998
pod št. vložka 1/10535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z

neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1323946
Firma: RADIO PLUS BELNA IN DRUGI,

družba za storitve d.n.o.
Skrajšana firma: RADIO PLUS BELNA

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Slovenska uli-

ca 38
Ustanovitelji: Belna Bojan, Šentilj v Slo-

venskih Goricah, Šentilj 59e, vstop 22. 9.
1998, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem; Juteršek Igor, Škofja vas,
Arclin 52, vstop 22. 9. 1998, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Belna Bojan, imenovan 22. 9.
1998; družbenik Juteršek Igor, imenovan
22. 9. 1998; prokurist Murko Dejan, Mari-
bor, Slovenska ulica 38, imenovan 22. 9.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
92200 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-300485
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01418 z dne 14. 12. 1998
pri subjektu vpisa APIS, živilska industrija
in trgovina p.o., sedež: Štrihovec 15,
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/00875/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049202
Firma: APIS, živilska industrija in trgo-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 89,181.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložek 8,918.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 8,918.000 SIT,
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 69,858.000 SIT,
Bezlaj Franc, Maribor, Prušnikova ulica 50,
vložek 280.000 SIT, Berglez Zdenka, Mi-
klavž na Dravskem polju, Cesta ob ribniku
43 – Rogoza, vložek 280.000 SIT, Jernej-
šek Vojko, Pesnica pri Mariboru, Gačnik
48b, vložek 240.000 SIT, Nipič Oto, Sladki
vrh, Selnica ob Muri 132, vložek 240.000
SIT, Ravlić Nada, Maribor, Boršnikova ulica
1, vložek 167.000 SIT, Zadravec Ivana, Mi-
klavž na Dravskem polju, Novorogoška uli-
ca 25, vložek 280.000 SIT – vstopili 6. 2.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo, HP
TALIS, n.sol.o., Maribor, TOZD Alkoholni
izdelki n.sol.o., izstop 6. 2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezlaj Franc, razrešen 6. 2. 1998 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Brglez Zdenka, raz-
rešena 14. 12. 1998; Jernejšek Vojko, raz-
rešen 14. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-

nje sadja in vrtnin; 15420 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 15860 Predelava
čaja in kave; 15870 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 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; 60240 Cestni tovorni
promet; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne
sme opravlati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 01414/01058-1998/IZ z dne 9.
10. 1998.

Rg-300546
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01307 z dne 30. 11. 1998
pri subjektu vpisa CERTUS, avtobusni pro-
met Maribor d.d., sedež: Linhartova uli-
ca 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5263433
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:

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

Dne 30. 11. 1998 se vpiše sprememba
statuta z dne 28. 8. 1998.

Rg-300558
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01302 z dne 1. 12. 1998
pri subjektu vpisa LEP-POHIŠTVO, podjet-
je za proizvodnjo lesenih izdelkov, trgo-
vino, inženiring in storitve d.o.o., sedež:
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, dejavnosti, akta o ustano-
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vitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314429
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Čreš-

njevec 15a
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lep Gorazd, Selnica ob

Dravi, Janževa gora 21a, vstop 14. 1.
1990, vložek 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-301239
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01026 z dne 28. 1. 1999
pri subjektu vpisa LUMINOS, steklarna
d.d., sedež: Titova 77a, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/00736/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika skupščine delniška druž-
be, spremembo članov nadzornega sveta
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5045711
Člani nadzornega sveta: Kurež Stanko,

izstop 15. 7. 1998 ter Brglez Stanko, vstop
15. 7. 1998.

Dne 28. 1. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 15. 7. 1998 in sprememba statuta.

Rg-301240
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01145 z dne 28. 1. 1999
pri subjektu vpisa STOTINKA, trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Pečke 58, 2321
Makole, pod vložno št. 1/08481/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-

membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772788
Osnovni kapital: 4,850.144 SIT
Ustanovitelja: Pocajt Vladimir, izstop

21. 8. 1998; Mladič Bogomir, izstop
21. 8. 1998; Rojs Darko, Makole, Pečke
58, vstop 18. 6. 1993, vložek 2,425.072
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ma-
yer-Klenk Cedrik Andre, Stuttgart 70178,
Nemčija, Reinsburgstr. 4, vstop 21. 8.
1998, vložek 2,425.072 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mladič Bogomir, razrešen 21.8.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
24130 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 24150 Proizvodnja gnojil
in dušikovih spojin; 24510 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 24520 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
65210 Finančni zakup (leasing); 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74820 Pakiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.140 družba ne sme opravljati
arbitraže in posredovanja pri pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-301245
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01020 z dne 25. 1. 1999
pri subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko pod-
jetje d.d., sedež: Trg svobode 12, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe, spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5002729
Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:

45430 Oblaganje tal in sten; 55210 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas.

Dne 25. 1. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 2. skupščine delniške družbe z
dne 15. 7. 1998 in z dne 15. 7. 1998
spremembo statuta.

Rg-301247
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00050 z dne 26. 1. 1999
pri subjektu vpisa BREZNIK, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Grčar-
jeva ulica 38, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05838/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5629675
Sedež: 2000 Maribor, Trstenjakova

ulica 2
Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1999:

01250 Reja drugih živali; 15890 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 92320 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-301250
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01756 z dne 27. 1. 1999
pri subjektu vpisa TVT NOVA, družba za
proizvodnjo tirnih vozil d.o.o., sedež: Pre-
radovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10456/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1316613
Osnovni kapital: 96,000.000 SIT
Ustanovitelj: Tovarna vozil in toplotne teh-

nike Maribor d.d., Maribor, Preradovičeva
ulica 22, vstop 22. 12. 1998, vložek
93,900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-301252
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01794 z dne 25. 1. 1999
pod št. vložka 1/10551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1366009
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Firma: IZOELEKTRO, proizvodnja in tr-
govina d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 37a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pungerčar Peter, Jerenina,

Vukovski dol 1a, vstop 24. 12. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pungerčar Peter, imenovan 24. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
17300 Plemenitenje tekstilij; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim 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; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-301257
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01245 z dne 20. 1. 1999
pri subjektu vpisa KLAS, trgovska družba
d.d., sedež: Ptujska cesta 95, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5099510
Dejavnost, izbrisana dne 20. 1. 1999:

5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 7482 Pakiranje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dne 20. 1. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 2. 9. 1998.

Rg-301284
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01490 z dne 8. 1. 1999
pod št. vložka 1/10498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323784
Firma: CANMAL, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trčova 218
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Škornik Sergej, Maribor, Tr-

čova 218, vstop 5. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škornik Sergej, imenovan 5. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške

opreme in ortopedskih pripomočkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 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;
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;



Stran 4862 / Št. 75 / 16. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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); 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.;
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;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska 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.;
92521 Dejavnost muzejev; 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; 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 K 74.12
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-

sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-301286
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01653 z dne 8. 1. 1999
pod št. vložka 1/10545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357913
Firma: HELIOTROP, družba za pro-

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

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Zagorska ulica 6 – Rogoza
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Holetić Damijan, Miklavž na

Dravskem polju, Zagorska ulica 6 – Rogo-
za, vstop 21. 12. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Holetić Damijan, imenovan 21. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 1. 1999:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18230
Proizvodnja spodnjega perila; 18240 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
18300 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 19100 Stroje-
nje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve;
22150 Drugo založništvo; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na 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; 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
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 52740 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 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;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488, se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.120
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.140 druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-301289
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01713 z dne 6. 1. 1999
pri subjektu vpisa LM MOBILIA COM-
MERCE, proizvodnja, trgovina in stori-
tve d.o.o., sedež: Taborska 7, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5550564
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska ce-

sta 27.

Rg-301291
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01674 z dne 8. 1. 1999
pri subjektu vpisa A MARKET, trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Prešernova ulica
12, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, naslova družbenika in zastopni-
ka, zastopnikov, tipa zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1253131
Ustanovitelja: Barbič Jožef, izstop 8. 9.

1998; Zver Dušan, prvi poslovni delež, Ma-
ribor, Engelsova 42, vstop 20. 11. 1997,
vložek 1,447.181 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zver Dušan, drugi poslovni delež,
vložek 1,506.250 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Barbič Jožef, razrešen 8. 9. 1998;

prokurist Zver Dušan, razrešen 8. 9. 1998
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-301295
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01129 z dne 4. 1. 1999
pri subjektu vpisa ELEKTRO-
KOVINA-SVETILKE, proizvodnja svetilk in
predstikalnih naprav d.o.o., sedež:
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07971/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5744342
Ustanovitelj: SIEMENS A.G., izstop

29. 9. 1997; SITECO HOLDING GMBH,
Traunreut Nemčija, vstop 29. 9. 1997,
vložek 1,000.000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-301297
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01332 z dne 6. 1. 1999
pri subjektu vpisa AVTOTREKS, podjetje
za avtomobilski servis, transport in trgo-
vino d.o.o., sedež: Titova cesta 78, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/08635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5906911
Firma: PINATUBA, družba za proizvod-

njo, trgovino, turizem in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PINATUBA d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1999:

28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, 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; 51630 Trgovina na de-
belo 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-

no načrtovanje; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.130 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.140 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-301298
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01687 z dne 4. 1. 1999
pri subjektu vpisa DOMINUR, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Valva-
zorjeva ulica 38, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06325/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5675090
Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1999:

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52487 Trgovi-
na 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.

Rg-301302
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00778 z dne 28. 12. 1998
pri subjektu vpisa HAAS-INVESTICIJE IN
UPRAVA, podjetje za upravljanje s kapi-
talom in nepremičninami d.o.o., sedež:
Bohova 78, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/08948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenika, akta o ustanovitvi in pra-
vilen vpis osebnega imena zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5812658
Firma: HAAS-INVESTICIJE IN UPRAVA,

podjetje za upravljanje z nepremičnina-
mi d.o.o.

Osnovni kapital: 77,651.966,40 SIT
Ustanovitelj: Haas Xaver Franz, izstop

1. 3. 1996; HAAS GMBH & CO. BETEILI-
GUNGS KG, Falkenberg 84326, Nemčija,
Ortsteil Ruderfing, vstop 1. 3. 1996, vložek
77,651.966,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Haas Xaver Franz, Falkenberg
84326, Nemčija, Gemeindeteil Ruderfing
12, imenovan 16. 4. 1993, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-302296
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01789 z dne 1. 2. 1999
pod št. vložka 1/10553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365959
Firma: ICT-TRADE, trgovina, proizvod-

nja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ICT-TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Žitna ulica 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tratnik Špela, Limbuš,

Pri pošti 14, vstop 26. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tratnik Špela, imenovana 26. 1.
1999, zastopa družbo samostojno in brez
omejitev; direktor Tratnik Ivan, Limbuš, Pri
pošti 14, imenovan 26. 1. 1999, zastopa
družbo samostojno in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
1586 Predelava čaja in kave; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
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govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-302297
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01801 z dne 2. 2. 1999
pri subjektu vpisa IMO BIRO, podjetje za

gradbeni inženiring, projektiranje in pro-
met z nepremičninami d.o.o., sedež: Par-
tizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5773342
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krajtner Bojan, Maribor,

Gregorčičeva 13, vstop 14. 6. 1993, vlo-
žek 1,976.898 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vodopivec Vladimir, Maribor, Prisojna
4, vstop 27. 12. 1994, vložek 123.102
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
55302 Dejavnsot 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; 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; 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; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-302298
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01765 z dne 2. 2. 1999
pri subjektu vpisa KOMEL, prevozniško
podjetje d.o.o., sedež: Dolnja Počehova
16b, 2211 Pesnica, pod vložno št.
1/02977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, tipa zastop-
nika, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5416671
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Komel Slavko ml., Maribor, Dogoška
cesta 39, razrešen 18. 12. 1998 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Komel Slavko st., Mari-
bor, Dogoška cesta 39, razrešen 18. 12.
1998 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-

nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Pro-
izvodnja slada; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-302299
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01806 z dne 2. 2. 1999
pod št. vložka 1/10554/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365363
Firma: URANIA CONSULTING &

TRADE, storitve, trgovina, turizem d.o.o.
Skrajšana firma: URANIA CONSULTING

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

govornostjo
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica pri Mariboru 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čabrian Andrej, Ptuj, Lan-

gusova ulica 22a, vstop 9. 12. 1998, vlo-
žek 1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Čabrian Igor, Ptuj, Ciril Metodov dre-
vored 8, vstop 9. 12. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čabrian Andrej, imenovan 9. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
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; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1120 Storitve v zvezi s prido-
bivanjem nafte in zemeljskega plina, brez
iskanja nahajališč; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1412 Pridobiva-
nje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobi-
vanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 1450 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1543 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, 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; 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; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me 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; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
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nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
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 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih

strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje 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
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,

deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 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 Tr-
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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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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 restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
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 okrep-
čevalnic; 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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 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 potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 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.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij; 9261 Obratova-
nje 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.; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-302300
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00059 z dne 2. 2. 1999
pod št. vložka 1/10555/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365975
Firma: BIRO TOMAŽIČ, storitve in sve-

tovanje d.o.o.
Skrajšana firma: BIRO TOMAŽIČ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Bezenškova
ulica 75

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomažič Slavica, Mari-

bor, Bezenškova ulica 75, vstop 12. 1.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tomažič Slavica, imenovana
12. 1. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Tomažič Emil, Maribor, Be-
zenškova ulica 75, imenovan 12. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302301
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01336 z dne 2. 2. 1999
pri subjektu vpisa ZLATI KLAS TRGOVINA,
družba za trgovino in upravljanje d.d.,
sedež: Ptujska cesta 95, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nov mandat zastopni-
ka, podaljšanje mandata članom nadzorne-
ga sveta in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 1253743
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hočevar Adrijan, Maribor, Borštniko-
va 87, razrešen 17. 9. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Stepišnik Jan-
ko, Voglar Franc, Voršič Srečko, Robar Mi-
roslava, Kenik Anton in Mesner Ida, vsi iz-
stopili 16. 9. 1998 ter Stepišnik Janko, Vo-
glar Franc, Voršič Srečko, Robar Mirosla-
va, Kenik Anton in Mesner Ida, vstopili
16. 9. 1998.

Dne 2. 2. 1998 se vpiše sprememba
statuta z dne 16. 9. 1998.

Rg-302302
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01757 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa KLAS, trgovska družba
d.d., sedež: Ptujska cesta 95, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe, spre-
membo firme, dejavnosti, članov nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5099510
Firma: MERCATOR-KLAS, trgovina d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-KLAS d.d.
Člani nadzornega sveta: Stepišnik Jan-

ko, Voglar Franc, Voršič Srečko, Robar Mi-
roslava, Kenik Anton in Stonič Radovan, vsi
izstopili 22. 12. 1998 ter Brodnjak Stani-
slav, Gorjup Samo in Stepišnik Janko, vsto-
pili 22. 12. 1998.
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Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Dne 1. 2. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika 5. skupščine delniške družbe z dne
22. 12. 1998 in sprememba statuta.

Rg-302303
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01542 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa MIOMETAL, montaža,
inženiring in oprema d.o.o., sedež: Za-
grebška 20, 2000 Maribor, pod vložno

št. 1/02822/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5412749
Osnovni kapital: 37,760.000 SIT
Ustanovitelja: Ocepek Miran, Maribor,

Koseskega ulica 51, vstop 20. 3. 1995,
vložek 18,880.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Prevolšek Rudolf, Kamnica, Šo-
ber 40, vstop 20. 3. 1995, vložek
18,880.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-302304
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01055 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa FAGROS, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Obrob-
na 23, 2351 Kamnica, pod vložno št.
1/06514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, druž-
bene pogodbe, pravilen vpis naslova firme,
ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5658497
Sedež: 2354 Bresternica, Obrob-

na 23
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelj: Fijauž Anton, Bresternica,

Obrobna 23, vstop 21. 9. 1992, vložek
2,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fijauž Anton ml., izstop 22. 7. 1998;
Fijauž Marjan, izstop 22. 7. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Fijauž Anton ml., razrešen 22. 7.
1998; družbenik Fijauž Marjan, razrešen
22. 7. 1998; direktor Fijauž Anton, imeno-
van 21. 9. 1992, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Rg-302305
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00109 z dne 28. 1. 1999
pri subjektu vpisa KONZORCIJ ZA NA-
MAKANJE PODRAVJA, gospodarsko in-
teresno združenje, sedež: Glavni trg 19c,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov združenja, na-
slova ustanovitelja, nazivov ustanoviteljev in
spremembo ustanovitvene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5899893
Ustanovitelji: Mestna občina Maribor,

Maribor, Heroja Staneta 1, vstop 14. 12.

1994, Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru, Pesnica, vstop 14. 12. 1994, Občina
Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, vstop 14. 12. 1994, Univer-
za v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, Mari-
bor, Vrbanska 30, vstop 14. 12. 1994, VGP
Hidroing d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ljub-
ljanska 9, vstop 14. 12. 1994, Vodnogos-
podarski biro Maribor, d.d., Maribor, Glavni
trg 19c, vstop 14. 12. 1994; Občina Le-
nart, Lenart v Slovenskih Goricah, Trg svo-
bode 7, vstop 14. 12. 1994, Krekova poob-
laščena družba za upravljanje investicijskih
skladov d.o.o., Maribor, Slovenska 17, vs-
top 14. 12. 1994, Občina Rače-Fram, Ra-
če, Grajski trg 14, vstop 16. 4. 1998, Ob-
čina Duplek, Spodnji Duplek, Cesta 4. julija
106, vstop 16. 4. 1998, Občina Starše,
Starše, Starše 93, vstop 16. 4. 1998, Ob-
čina Šentilj, Šentilj v Slovenski Goricah,
Šentilj v Slov. Goricah 69, vstop 16. 4.
1998, Občina Kungota, Zgornja Kungota,
Plintovec 1, vstop 16. 4. 1998, Občina
Dornava, Dornava, Dornava 125, vstop
16. 4. 1998 – odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Rg-302306
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01719 z dne 29. 1. 1999
pri subjektu vpisa MARKING, družba za
pripravo in vodenje investicij ter tržne
gradnje, storitve in trgovino d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 47, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5286590
Sedež: 2000 Maribor, Loška 8.

Rg-302308
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01333 z dne 12. 2. 1999
pri subjektu vpisa FALCOPA, podjetje za
trgovino, storitve in zastopanje d.o.o.,
sedež: Makole 32, 2321 Makole, pod
vložno št. 1/08056/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, dejavnosti, zastopnika, akta o us-
tanovitvi in uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761603
Firma: FALCOPA, trgovina in storitve

d.o.o.
Ustanovitelj: Plaznik Anton, izstop 11. 9.

1998; Plaznik Boštjan, Makole, Makole 32,
vstop 11. 9. 1998, vložek 1,542.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Plaznik Anton, razrešen 11. 9. 1998;
direktor Plaznik Boštjan, imenovan 12. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-302309
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00051 z dne 12. 2. 1999
pri subjektu vpisa PALOMA PIS, družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o., sedež:
Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, pod vložno
št. 1/10133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1189484
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:

15520 Proizvodnja sladoleda; 17400 Proi-
zvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 36140 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov.

Rg-302310
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01324 z dne 12. 2. 1999
pri subjektu vpisa SVILA, tekstilna tovar-
na, trgovina in storitve d.d., sedež: Ob
Dravi 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe, in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033225
Člani nadzornega sveta: Kocbek Lijana,

izstop 24. 9. 1998 ter Stana Alojz, vstop
24. 9. 1998.

Dne 10. 2. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 3. redne skupščine delniške druž-
be z dne 24. 9. 1998.

Rg-302311
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00080 z dne 12. 2. 1999
pri subjektu vpisa RAZGORŠEK, oblazinje-
no pohištvo, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve d.o.o., sedež: Meljski dol 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01019/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5294720
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Šaranoviča 36.

Rg-302313
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00969 z dne 4. 2. 1999
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA AVTO-
HIŠA RC, trgovina in storitve d.o.o., se-
dež: Belokranjska ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega delaža, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5968089
Ustanovitelj: JEKLOTEHNA TRGOVINA,

trgovina na debelo, drobno in storitve d.o.o.,
izstop 23. 12. 1997; KOVINOTEHNA, med-
narodno trgovsko podjetje d.d., Celje, Ma-
riborska 7, vstop 17. 1. 1997, vložek
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fluher Branko, razrešen 1. 7. 1998;
direktorica Kanduti-Šumej Beata, Celje,
Ljubljanska cesta 33, imenovana 2. 7.
1998.

Rg-302316
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01647 z dne 4. 2. 1999
pri subjektu vpisa KLEOPATRA, trgovin-
sko podjetje d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta 72, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, usta-
novitelja, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5471451
Firma: KLEOPATRA, trgovinsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Ustanovitelj: Tišlar Matilda, izstop 4. 11.

1998; Vrbnjak Matej, Apače, Lutverci 73,
vstop 4. 11. 1998, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tišlar Matilda, razrešena 4. 11.
1998; direktor Vrbnjak Matej, imenovan 4.
11. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-302317
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01698 z dne 3. 2. 1999
pod št. vložka 1/10557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358146
Firma: ABC-GRELNA TELESA, družba

za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ABC-GRELNA TELE-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Opekarska uli-

ca 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mikolič Janko, Maribor,

Opekarska ulica 1, vstop 13. 1. 1999, vlo-
žek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pucelj Željko, Maribor, Sarajevska uli-
ca 5a, vstop 13. 1. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mikolič Janko, imenovan 13. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Pucelj Željko, imenovan 13. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizars-
tvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
26700 Obdelava naravnega kamna; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28720 Prozvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 29230 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 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-
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sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva.

Rg-302318
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01680 z dne 3. 2. 1999
pri subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje
za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov
Maribor d.d., sedež: Dalmatinska ulica
1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe in sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5050391
Dne 3. 2. 1999 se vpiše predložitev za-

pisnika skupščine delniške družbe z dne
7. 12. 1998.

Dne 3. 2. 1999 se vpiše sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala od
151,436.230,68 za 109,060.000 SIT na
260,496.230,68 SIT.

Rg-302319
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01681 z dne 4. 2. 1999
pri subjektu vpisa BODOČNOST, podjetje
za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov
Maribor d.d., sedež: Dalmatinska ulica
1, 2000 Maribor, pod vložno št.

1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5050391
Osnovni kapital: 260,496.230,68 SIT.

Rg-302321
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00072 z dne 3. 2. 1999
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA DUŠEVNO
IN ŽIVČNO BOLNE HRASTOVEC-TRATE
p.o., sedež: Hrastovec v Slov. Goricah
22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/00136/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5049903
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kos Branimir, razrešen 15. 1. 1999;
direktor Markuš Milan, Jurovski dol, Žice
55, imenovan 16. 1. 1999, zastopa zavod
kot direktor, za določen čas.

Rg-302322
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00776 z dne 3. 2. 1999
pod št. vložka 1/10556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1306677
Firma: SVETOVALNI ZAVOD PISARNA,

zavod za raznovrstno svetovanje in dru-
ge storitve

Skrajšana firma: SVETOVALNI ZAVOD
PISARNA

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Tyrševa 15
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Trafela Dominika, Ptuj, Me-

žanova ulica 4, vstop 10. 5. 1998, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škrinjar Igor, Maribor, Antoličičeva 12, vs-
top 10. 5. 1998, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trafela Dominika, imenovana
10. 5. 1998, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 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;
74831 Prevajanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 zavod
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.140 zavod ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302324
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00107 z dne 15. 2. 1999
pod št. vložka 1/10561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365657
Firma: GOTUF, gostinstvo in storitve

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

govornostjo
Sedež: 2205 Starše, Zlatoličje 105
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Murks Marjana, Starše,

Zlatoličje 105, vstop 26. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pišek Ivan, Starše, Zlatoličje 105,
imenovan 26. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
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podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 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); 60220 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-302327
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00113 z dne 16. 2. 1999
pod št. vložka 1/10563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365827
Firma: FINDIAL, storitve in trgovina

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Fingušt Branko, Orehova

vas-Slivnica, Lešnikova ulica 8, vstop 25. 1.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fingušt Branko, imenovan 25. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-

nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-302331
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01559 z dne 17. 2. 1999
pri subjektu vpisa DRFR, družba za raču-
novodstvo, finance in revizijo d.o.o., se-
dež: Cafova ulica 4, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09205/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, imena in naslova družbenika,
naslova družbenice in zastopnice, dejavno-
sti, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5849993
Firma: DRFR, družba za računovods-

tvo in storitve d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 30
Ustanovitelja: Društvo računovodij, fi-

nančnikov in revizorjev, Maribor, Partizan-
ska cesta 30, vstop 6. 5. 1994, vložek
1,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pernuš Marija, Maribor, Kosarjeva 37e,
vstop 6. 5. 1994, vložek 160.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pernuš Marija, imenovana 6. 5.
1994, zastopa podjetje brez omejitev, ra-
zen da mora imeti za odtujevanje in obre-
menjevanje osnovnih sredstev družbe so-
glasni sklep obeh ustanoviteljev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1999:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302332
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01743 z dne 16. 2. 1999
pri subjektu vpisa KOLONIALE, Veletrgo-
vina d.d., sedež: Tržaška cesta 39, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02120/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5002656
Člani nadzornega sveta: Vernik Jožef,

Milovanovič Stojan, Arnuš Zinka, Bauman

Štefan, Brumec Ivan in Pečnik Dušan, vsi
izstopili 29. 11. 1998 ter Škofič Damjan,
Novinec Ciril, Malgaj Melita, Bončina Dani-
ca, Sagadin Mario in Žuraj Anka, vstopili
30. 11. 1998.

Rg-302333
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01750 z dne 16. 2. 1999
pri subjektu vpisa PRIMAT, tovarna kovin-
ske opreme, d.d., sedež: Industrijska uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5041473
Člana nadzornega sveta: Laban Siniša,

izstop 31. 8. 1998 ter Fašalec Slavko, iz-
stop 31. 8. 1998.

Dne 16. 2. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 31. 8. 1998.

Rg-302335
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01690 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa RIBE MARIBOR p.o., se-
dež: Partizanska cesta 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje druž-
benega podjetja v d.o.o., spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, skrajšano firmo in us-
kladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5095387
Firma: RIBE MARIBOR, ribogojstvo in

trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: RIBE MARIBOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelj: AGROKOMBINAT MARI-

BOR n.sol.o. TOZD RIBE n.sol.o., izstop
27. 11. 1998; Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
27. 11. 1998, vložek 45,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kri-
stofič Tomaž, razrešen 10. 2. 1999; direk-
tor Rapoc Dušan, Maribor, Metelkova 41,
razrešen 27. 11. 1998 in ponovno imeno-
van za direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15200
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 15890 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 61200 Promet po
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rekah, jezerih, prekopih; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90005 Druge storitve javne higiene;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.140 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredništva v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302336
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00022 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa ABECEDARIJA, sveto-
vanje, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5380111
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:

3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 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.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-302338
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00104 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa EGIDA, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina d.o.o., sedež: Antoličiče-

va 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5531454
Sedež: 2000 Maribor, Panonska 5.

Rg-302339
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00042 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa DEUTZ ENGINEERING,
družba za projektiranje, proizvodnjo in
trgovino d.o.o., sedež: Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/10157/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matičnašt.: 1189298
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Moser Franz, razrešen 12. 8. 1998;
prokurist Mikulic Leopold, Koln 51107,
Nemčija, Heimdallstrasse 5a, imenovan
12. 8. 1998.

Rg-302340
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00919 z dne 17. 2. 1999
pri subjektu vpisa ALMONT, proizvodnja,
montaža in storitve d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 3310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, družbenikov, poslovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5382220
Osnovni kapital: 34,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slaček Edvard, Slovenska

Bistrica, Visoke 9, vložek 170.000 SIT, Dra-
gojevič Vukašin, Slovenska Bistrica, Tomši-
čeva 5, vložek 170.000 SIT, Gorčenko Alo-
jz, Makole, Strug 18, vložek 8,330.000 SIT,
vstopili 19. 12. 1989, ter Bračko Vladimir,
Slovenska Bistrica, Cankarjeva n.h., vložek
5,610.000 SIT, Košir Cvetka, Slovenska
Bistrica, Svetozarevska 14, vložek
1,360.000 SIT, Javornik Evgenija, Zgornja
Ložnica, Gladomes 88, vložek 1,360.000
SIT, Rudolf Boris, Slovenska Bistrica, Can-
karjeva 14, vložek 1,360.000 SIT, Zafošnik
Gregor, Slovenska Bistrica, Tomšičeva, vlo-
žek 1,020.000 SIT, Pečolar Anita, Prager-
sko, Leskovec 45, vložek 340.000 SIT, Jug
Stanislav, Laporje, Hošnica 9, vložek
1,020.000 SIT, Dolenc Jože, Pragersko,
Trubarjeva 24, vložek 340.000 SIT, Vlah
Borut, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 10,
vložek 510.000 SIT, Šušter Ivan, Sloven-
ska Bistrica, Cesta XIV. divizije 1, vložek
850.000 SIT, Žnidaršič Zmago, Hoče, Bo-
hova 1, vložek 510.000 SIT, Erker Jože,
Slovenska Bistrica, Stepšnikova 4, vložek
340.000 SIT, Muller Edmund, Slovenska
Bistrica, Partizanska 32, vložek 340.000
SIT, Muller Rudi, Slovenska Bistrica, Zgor-
nja Bistrica, vložek 340.000 SIT, Lončarič
Milan, Slovenska Bistrica, Finžgarjeva 11,
vložek 1,020.000 SIT, Stojnšek Dušan, Slo-
venska Bistrica, Cvetlična 2, vložek
170.000 SIT, Vihtelič Živka, Slovenska Bi-
strica, Partizanska, vložek 340.000 SIT, Za-
lokar Darko, Slovenska Bistrica, Moša Pija-
de 18, vložek 680.000 SIT, Šlamberger
Boris, Slovenska Bistrica, Klopce 20a, vlo-

žek 1,360.000 SIT, Burič Lidija, Slovenska
Bistrica, Zidanškova 16, vložek 340.000
SIT, Kapun Zvonko, Slovenska Bistrica,
Zgornja Bistrica 121, vložek 170.000 SIT,
Stegne Stanko, Zgornja Ložnica, Trinjska
gora 48, vložek 170.000 SIT, Špelič Ed-
mund, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 46,
vložek 170.000 SIT, Figek Julijan, Zgornja
Ložnica, Kostanjevec 59, vložek 170.000
SIT, Stepanič Ivan, Slovenska Bistrica, Trav-
niška 36, vložek 170.000 SIT, Brdnik Alojz,
Zgornja Ložnica, Kostanjevec 24, vložek
170.000 SIT, Podvršnik Drago, Slovenska
Bistrica, Kovača vas 26, vložek 170.000
SIT, Veber Andreja, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva, vložek 170.000 SIT, Štern Rad-
ko, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 1a, vlo-
žek 170.000 SIT, Dobnikar Slavko, Sloven-
ska Bistrica, Partizanska 57, vložek
170.000 SIT, Štefane Andreja, Oplotnica,
Zlogana gora 19, vložek 170.000 SIT, Likl
Roman, Slovenska Bistrica, Kanclerjeva 3,
vložek 170.000 SIT, Novačan Aleška, Slo-
venska Bistrica, Tomšičeva, vložek
170.000 SIT, Drozg Matjaž, Slovenska Bi-
strica, Visoke 42, vložek 170.000 SIT, Je-
len Herman, Slovenska Bistrica, Špindlerje-
va 57, vložek 850.000 SIT, Ozimič Milan,
Slovenska Bistrica, Črešnjevec 203, vložek
340.000 SIT, Kvas Franc, Oplotnica, Ča-
dram 65, vložek 1,020.000 SIT, Tišler Mar-
ko, Slovenska Bistrica, Titova 9, vložek
170.000 SIT, Garibovič Marija, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 14, vložek 340.000
SIT, Planinšek Rudi, Pragersko, Leskovec
33, vložek 170.000 SIT, Potočik Poklič
Ivanka, Vitanje, Vitanje 133, vložek 170.000
SIT, Motaln Danilo, Slovenska Bistrica,
Sernčeva 20, vložek 170.000 SIT – vstopili
30. 11. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-302343
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00061 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa KREKOVA BANKA d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5706491
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Žajdela Aleš, Domžale, Varškova 6,
imenovan 1. 9. 1998, zastopa banko sku-
paj s članom uprave.

Rg-302344
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00117 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa TVT NOVA, družba za
proizvodnjo tirnih vozil d.o.o., sedež: Pre-
radovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10456/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovnega deleža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1316613
Ustanovitelj: TVT, družba za proizvodnjo

in remont tirnih vozil d.o.o., izstop 28. 1.
1999; Tovarna vozil in toplotne tehnike Ma-
ribor d.d., Preradovičeva ulica 22, vstop
22. 12. 1998, vložek 96,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.
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Rg-302346
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01190 z dne 22. 2. 1999
pri subjektu vpisa MATIAS, trgovina in za-
stopstva d.o.o., sedež: Lahova 38, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, poslovnih deležev,
dejavnosti, zastopnikov, družbene pogod-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5638631
Firma: MATIAS, trgovina in storitve

d.o.o.
Ustanovitelja: Kranjc Matjaž, Ruše, Stu-

biška 13, vstop 29. 7. 1992, vložek
2,325.428 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Divjak Olga, Kamnica, Bresterniška 31,
vstop 29. 7. 1992, vložek 1,357.865 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sluga Matija,
izstop 24. 7. 1996; Sluga Ana, izstop 4. 5.
1997; Veingerl Nevenka, izstop 27. 8.
1998; Podlogar Sonja, izstop 4. 1. 1999;
Trojner Darja, izstop 27. 8. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Trojner Darja, razrešena 27. 8.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 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; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-

trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revi-
zijske dejavnosti.

Rg-302347
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00987 z dne 22. 2. 1999
pri subjektu vpisa ŠPORT FUN, športni
marketing d.o.o., sedež: Bohova 4, 2311
Hoče, pod vložno št. 1/01171/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, dejavnosti, družbe-
ne pogodbe in uskladitev s standardno kla-
sifikaicjo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5309794
Firma: ŠPORT FUN, VULKAN SPORT

& MEDICAL SUPPORTS, športni marke-
ting d.o.o.

Skrajšana firma: ŠPORT FUN, VULKAN
SPORT & MEDICAL SUPPORTS d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-302349
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00190 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa ALMONT, proizvodnja,
montaža in storitve d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 3310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5382220
Ustanovitelji: Zafošnik Gregor, izstop

17. 6. 1998; Garibovič Marija, izstop 17.
6. 1998; Planinšek Rudi, izstop 17. 6.
1998; Ljubov Petrovna Lokteva, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 32, vstop 17. 8. 1998,
vložek 1,020.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Garibovič Alenka, Slovenska Bistri-
ca, Tomšičeva 14, vstop 17. 8. 1998, vlo-
žek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Planinšek Alojzija, Pragersko, Lesko-
vec 33, vstop 17. 8. 1998, vložek 170.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-302350
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01770 z dne 22. 2. 1999
pri subjektu vpisa ELYSEE, turistično pod-
jetje d.o.o., sedež: Regentova 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, poslovnega deleža,
priimka in naslova družbenika ter zastopni-
ka, dejavnosti, zastopnika, tipa zastopnika,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5433401
Firma: ELYSEE, družba za storitve in

trgovino d.o.o.
Ustanovitelj: Krajnc Zdenka, izstop 24.

12. 1998; Kodrin Andreja, Ljubljana, Lin-
hartova cesta 40, vstop 12. 9. 1990, vlo-
žek 1,513.660 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Krajnc Andreja, razrešena 24. 12.
1998; direktorica Krajnc Zdenka, razreše-
na 24. 12. 1998; direktorica Kodrin Andre-
ja, imenovana 24. 12. 1998, zastopa druž-
bo 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; 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-
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 proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 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 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.; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 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.

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-302351
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01415 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa G.T.T.G., gradbeno, tr-
govsko, turistično in gostinsko podjetje
d.o.o., sedež: Antoličičeva ulica 16,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/03106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi druž-
be in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5450462
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Vohar Milan, Maribor, Anto-
ličičeva 16, imenovan 4. 10. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izo-
lacijska dela; 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 stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-302352
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00075 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa GRADBENI FINALIST
ZVEZDA, podi in podloge d.o.o., sedež:
Smetanova ulica 72, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10156/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 1189352
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 54.

Rg-302353
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00156 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa ISS SERVISYSTEM, sto-
ritve in trgovina d.o.o., sedež: Ulica tal-
cev 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5472784
Sedež: 2000 Maribor, Kopitarjeva 5.

Rg-302354
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00103 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa AGENCIJA KREMŽAR,
oglaševanje, stiki z javnostjo, mediji
d.o.o., sedež: Ulica Kirbiševih 69e, 2000
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/01064/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5298741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kremžar Leopold, razrešen 26. 1.
1999; direktor Kremžar Marko, Miklavž na
Dravskem polju, Ulica Kirbiševih 69e, ime-
novan 26. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-302359
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01592 z dne 23. 2. 1999
pri subjektu vpisa DUMIDA AVTO, trgovi-
na in storitve d.o.o., sedež: Kidričeva 16,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št.1/09910/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenika,
poslovnega deleža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5938678
Ustanovitelj: Bečela Viktor, izstop 27.

10. 1998; DUMIDA, trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Lenart v Slovenskih Gori-
cah, Kidričeva 16, vstop 27. 2. 1996, vlo-
žek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-302368
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01150 z dne 23. 2. 1999
pri subjektu vpisa GORICE, trgovsko pod-
jetje d.d., sedež: Šentilj 69a, 2212 Šen-
tilj v Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/02123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, statuta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5002737
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:

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; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1512 Proi-
zvodnja 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; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proi-
zvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Proi-
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zvodnja 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; 2430 Proi-
zvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proi-
zvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proi-
zvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proi-
zvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnič-
ne keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proi-
zvodnja strešnikov, opeke in drugih
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 Proi-
zvodnja 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 Proi-
zvodnja 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 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 Proi-
zvodnja 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 Proi-
zvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proi-
zvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 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 Proi-
zvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proi-
zvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proi-
zvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proi-
zvodnja 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 Proizvodnja 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;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-

njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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
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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; 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; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-

nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraters-
tvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
na sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Dne 23. 2. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 11. 8. 1997.

Rg-302369
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01439 z dne 24. 2. 1999
pri subjektu vpisa VOLGA, trgovsko pod-
jetje d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovne-
ga deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5900662
Ustanovitelja: Verzel Srečko, izstop

14. 9. 1998: Verzel Elena, Moskva 11742,
ZSCR, Lenijski prospekt 78/144, vstop 18.
5. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vasiljevna Vid Natalia, Mosk-
va 1174, ZSCR, Novočerjumuškinskaja D
60/1-59, vstop 23. 8. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Rg-302370
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00098 z dne 18. 2. 1999
pod št. vložka 1/10565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365215
Firma: SECO TOOLS SI, trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: SECO TOOLS SI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Efenkova uli-

ca 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SECO TOOLS AKTIE-

BOLAG, Fagersta 73782, Švedska, Fager-

sta, vstop 5. 1. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Figl Erich, Brunn Am Gebirge, Avstri-
ja, Dr. Rudolf Streckergasse 1, imenovan
5. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Vicman Andrejka, Maribor, Efen-
kova ulica 8, imenovana 5. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
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; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-302372
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00069 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa OLEA BEZJAK, proi-
zvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o., sedež: Fram 95, 2313 Fram, pod
vložno št. 1/04313/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5518369
Firma: OLEA OLJARNA BEZJAK, druž-

ba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Skrajšana firma: OLEA OLJARNA BEZ-
JAK d.o.o.

Sedež: 2313 Fram, Fram 96
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 15410 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 15420 Proizvod-
nja rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih maš-
čob; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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-
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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; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52110 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 74820 Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-302373
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01761 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa GERBERA TRADE, tr-
govsko in proizvodno podjetje d.o.o., se-
dež: Zrkovska cesta 188, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, dejavnosti, zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538475
Sedež: 2000 Maribor, Osojnikova 20
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Supančič Edita, razrešena 1. 6.
1997; prokuristka Pavkovič Darja, Maribor,
Vodnikov trg 4, imenovana 1. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-302374
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00083 z dne 18. 2. 1999
pod št. vložka 1/10564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365100
Firma: METALIS-ŽVORC & CO., druž-

ba za proizvodnjo in trgovino d.n.o.
Skrajšana firma: METALIS-ŽVORC &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pod vinogradi

31d
Ustanovitelja: Žvorc Marjan, Maribor,

Pod vinogradi 31d, vstop 21. 1. 1999, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Unger Alojz, Maribor, Počehova 59d,
vstop 21. 1. 1999, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Žvorc Marjan, imenovan 21. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Prozvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Proi-
zvodnja ključavnic, okovja; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 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; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim

materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52630 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-302375
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00175 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa STUDIUM, podjetje za
intelektualne storitve, trgovino, uvoz in
izvoz d.o.o., sedež: Radvanjska 74, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03313/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5445922
Firma: STUDIUM, podjetje za izobra-

ževanje in poslovne storitve d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:

52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302377
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00664 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO VARSTVO p.o., sedež: Pr-
vomajska ulica 1, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00615/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, spremembo imena zavoda, dejavno-
sti, skrajšano ime zavoda, ustanovitelje in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5055300
Firma: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

VARSTVO MARIBOR
Skrajšana firma: ZZV MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Bivši OLO Maribor, izstop

26. 10. 1995; Republika Slovenija, Ljublja-
na, Gregorčičeva 20, vstop 26. 10. 1995,
odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jurc Franc, Limbuš, Ulica Lackovega
odreda 2, razrešen 22. 7. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja; direktor Peče Bo-
jan, Maribor, Medvedova ulica 38, razrešen
1. 1. 1998 kot pomočnik direktorja in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
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programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki za-
gotavljajo storitve na področju zdravstva, izo-
braževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega zava-
rovanja; 7525 Zaščita in reševanje pri poža-
rih in nesrečah; 8030 Višješolsko in visoko-
šolsko izobraževanje; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 8512 Izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 8520 Veterinarstvo; 8531 Insti-
tucionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
9000 Storitve javne higiene; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov.

Za svoje obveznosti odgovarja ustanovi-
telj z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Rg-302378
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01500 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa DAJA, podjetje za infor-
miranje d.o.o., sedež: Široka ulica 15,
2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/07499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708001
Firma: RADIO SLOVENSKE GORICE,

podjetje za informiranje, radijsko in te-
levizijsko dejavnost d.o.o.

Skrajšana firma: RADIO SLOVENSKE
GORICE d.o.o.

Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah, Trg osvoboditve 5

Osnovni kapital: 3,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kurbus Janez, Selnica ob

Dravi, Široka ulica 15, vstop 14. 10. 1991,
vložek 3,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 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;
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; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in
telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 40101 Proizvodnja elektrike
v HE; 40104 Prenos elektrike; 40105 Di-
stribucija elektrike; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6420 Telekomunikacije; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska

dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-302380
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01499 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa FLORINA, vrtnarstvo
d.d., sedež: Koroška cesta 171, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00503/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5151228
Člani nadzornega sveta: Kuhar Jože, Lu-

kaček Anton in Šarman Irena, izstopili 28.
10. 1998 ter Gavez Stane in Stare Niko-
laj-Andrej, vstopila 28. 10. 1998 ter Kuhar
Jože, vstopil 16. 10. 1998.

Dne 19. 2. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 1. skupščine delniške družbe z
dne 28. 10. 1998.

Rg-302381
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00162 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa HIDRO-IMPOL-SISTEMI,
proizvodnja, montaža in storitve d.o.o.,
sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/10507/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1317598
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bračko Vladimir, razrešen 31. 1.
1999; direktor Brodnjak Davorin, Maribor,
Terčeva 41, imenovan 1. 2. 1999.

Rg-302382
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01602 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa SAVEXIM, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Trg Du-
šana Kvedra 12, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/05881/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5635225
Firma: SAVEXIM, družba za gostins-

tvo in trgovino d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Majeričeva uli-

ca 5
Osnovni kapital: 3,700.000 SIT
Ustanovitelja: Savić Petar, izstop 2. 11.

1998; Savić Klaudija, izstop 2. 11. 1998;
Lazar Barbara, Maribor, Majeričeva ulica 5,
vstop 2. 11. 1998, vložek 1,850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ozanič Dušan,

Ruše, Glazarjeva ulica 1, vstop 2. 11. 1998,
vložek 1,850.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Savić Petar, razrešen 17. 11. 1998; di-
rektorica Lazar Barbara, imenovana 17. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
15520 Proizvodnja sladoleda; 15710 Proi-
zvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15850 Proizvodnja testenin; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 22110 Izdaja-
nje 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; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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
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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; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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); 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 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.; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-302383
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00201 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa TEAMTRANS, podjetje
za špedicijo, prevozništvo in trgovino
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 53, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10230/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, družbenikov, poslovnega dele-

ža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5939925
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 43
Ustanovitelja: REINARD, trgovsko in sto-

ritveno podjetje d.o.o., izstop 10. 4. 1999;
Mihokovič Erich Karl, Kritzendorf 3420, Av-
strija, Fuchsgasse 11, vstop 10. 4. 1998,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pihlar Robert, Maribor, Maistrova
ulica 10, vstop 4. 3. 1997, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302385
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01341 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa TPC, trgovsko proizvod-
ni center d.o.o., sedež: Ljubljanska ce-
sta 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06448/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, na-
slova družbenika in zastopnika, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5690951
Firma: TPC, podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Sedež: 2351 Kamnica, Cesta v Roš-

poh 22
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šober Irena, Bistrica ob

Dravi, Novo naselje 25, vstop 27. 12. 1994,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šober Irena, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Jagodič Bojan, Bistrica ob Dravi, No-
vo naselje 25, imenovan 30. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52610 Trgo-
vina 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.;
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; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 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 K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.140 družba ne sme opravlja-
ti arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-302386
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01338 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa MFS, družba za marke-
tinško in finančno svetovanje d.o.o., se-
dež: Gregorčičeva ulica 19, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, naslova
družbenikov in zastopnika, omejitev poob-
lastil zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5907403
Ustanovitelja: Mustafa Sonja, Rače, Dre-

vesniška ulica 25, vstop 12. 7. 1995, vlo-
žek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pahor Drago, Kamnica, Stara ulica
6b – Jelovec, vstop 12. 7. 1995, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
UBK UNIVERZALNA BANKA d.d., izstop
7. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pahor Drago, razrešen 7. 9. 1998 in
ponovno imenovan za direktorja.

Rg-300522
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01503 z dne 2. 12. 1998
pri subjektu vpisa NECKERMANN, kata-
loška prodaja d.o.o., sedež: Tržaška ce-
sta 23, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1195115
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Ketiš Andreja, razrešena 1. 8.
1998; direktor Zapečnik Slavko, Ribnica na
Pohorju, Hudi kot 9, imenovan 1. 8. 1998;
direktor Gutschi Harald Hubert, Graz 8020,
Avstrija, Babenbergerstr. 36/I, razrešen
1. 8. 1998 in imenovan za prokurista.

Rg-300523
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01519 z dne 2. 12. 1998
pri subjektu vpisa ALMAJA, proizvodnja,
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storitve in trgovina d.o.o., sedež: Nikova
9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
pod vložno št. 1/10240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 1201654
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Jurovska cesta 23.

Rg-300524
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01560 z dne 2. 12. 1998
pri subjektu vpisa FLOCVET, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Fram
43, 2313 Fram, pod vložno št.
1/08715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, akta
o ustanovitvi in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5787963
Firma: FLOCVET, družba za proizvod-

njo in trgovino d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01300 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010
Gozdarstvo; 15110 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15200 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 15870
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 15880 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane; 15890
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910 Pro-
izvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja
etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja vina
iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 15950 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 15960 Proizvod-
nja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 20400 Proizvodnja lesene emba-
laže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21250 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja

drugih izdelkov, d.n.; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-

ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
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ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-300525
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01043 z dne 1. 12. 1998
pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5004870
Člani nadzornega sveta: Ropič Milka, iz-

stop 20. 7. 1998 in Klasič Diana, vstop
20. 7. 1998.

Dne 1. 12. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 3. skupščine delniške družbe z
dne 20. 7. 1998.

Rg-300526
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01509 z dne 2. 12. 1998
pri subjektu vpisa MARPETRO, podjetje
za proizvodnjo in trgovino d.d., sedež:
Linhartova ulica 17a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00817/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, člane nadzornega sveta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5025826
Firma: MARPETRO, proizvodnja, trgo-

vina in storitve d.d.
Osnovni kapital: 269,262.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
23,556.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložek 23,566.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 146.316.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
19,070.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 23,145.000 SIT, upravičenci
iz denacionalizacije, vložili 33,599.000 SIT,
vsi vstopili 20. 3. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo; PETROL, rafinerija Maribor
p.o., izstop 20. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Alojz, Maribor, Hudalesova
ulica 14, razrešen 20. 3. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krapše Jožef,
Vidmar Andrej in Pisar Cvetka, vstopili 20. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
23200 Proizvodnja naftnih derivatov;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-

kov, d.n.; 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; 51120 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje je bilo vpisa-
no na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
številka LP 01522/01437-1998/IZ z dne
30. 10. 1998.

Rg-300527
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01436 z dne 2. 12. 1998
pri subjektu vpisa IDEA DESIGN, družba
za ekonomsko propagiranje, oglaševa-
nje, trgovino, posredništvo, gostinstvo
in storitve d.o.o., sedež: Sokolska ulica
44-46, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 1121103
Ustanovitelji: Ferš Marjan, Maribor, Pru-

šnikova ulica 16, vstop 14. 1. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stajnko Janez, Pesnica pri Mariboru, Roš-
poh-Del 157b, vstop 12. 10. 1998, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Filipović Matejka, Maribor, Regentova ulica
20, vstop 12. 10. 1998, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-300530
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01516 z dne 17. 12. 1998
pod št. vložka 1/10538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338196
Firma: PROFI L SISTEM, trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PROFI L SISTEM

d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2312 Orehova vas, Mejna uli-
ca 5 – Hotinja vas

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kikel Tone, Orehova vas,

Mejna ulica 5 – Hotinja vas, vstop 2. 10.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kikel Franjo, Orehova vas, Vilenska
cesta 26 – Radizel, imenovan 2. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 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; 51303 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, 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
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in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 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; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
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.

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 z orožjem
in strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revi-
zijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 družba ne sme opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-300535
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01546 z dne 4. 12. 1998
pri subjektu vpisa STROJNA, tovarna stro-
jev d.d., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5033390
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Petek Maja Marija, razrešena
29. 10. 1998 kot članica uprave; direktor
Medved Marko, Maribor, Ribniška ulica 12,
imenovan 29. 10. 1998.

Rg-300536
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01438 z dne 4. 12. 1998
pod št. vložka 1/10530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1337963
Firma: STEINPARZER & KAISER, druž-

ba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Skrajšana firma: STEINPARZER & KAI-
SER d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Turnerjeva uli-
ca 17

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Steinparzer Walter, St. Ul-

rich Bei Steyr 4442, vstop 12. 10. 1998,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kaiser Walter, Dunaj 1210, Avstri-
ja, Kainach Gasse 23/27/1, vstop 12. 10.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurečič Božidar, Maribor, Gorkega
ulica 27, imenovan 12. 10. 1998, zastopa
družbo skupaj s prokuristom; prokurist
Steinparzer Walter, imenovan 12. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 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 analizi-
ranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-300537
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01354 z dne 3. 12. 1998
pri subjektu vpisa LOG, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, trgovino in export-im-
port d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 124,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/04531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5547741
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:

5261 Trgovina na drobno po pošti.
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Rg-300541
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01358 z dne 3. 12. 1998
pri subjektu vpisa
HENKEL-ZLATOROG-STORITVE, invalid-
sko podjetje za proizvodnjo in storitve
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, firme družbenika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5908167
Firma: HENKEL-STORITVE, invalidsko

podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HENKEL-STORITVE

d.o.o.
Ustanovitelj: HENKEL SLOVENIJA, pod-

jetje za proizvodnjo pralnih sredstev, koz-
metike in drugih kemičnih proizvodov za iz-
vajanje, d.o.o., Maribor, Industrijska ulica
23, vstop 5. 7. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300542
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01398 z dne 3. 12. 1998
pri subjektu vpisa KOMMUNIO, podjetje
za trgovino, inženiring in storitve d.o.o.,
sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5778638
Dejavnost, vpisana dne 3. 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; 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; 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.

Rg-300543
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01412 z dne 3. 12. 1998
pri subjektu vpisa GRADBENI SERVIS
LORENČIČ, trgovina z gradbenimi stroji
in opremo d.o.o., sedež: Stara cesta 95,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/03480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5470773
Osnovni kapital: 5,043.057,70 SIT
Ustanovitelj: LORENCIC GESELL-

SCHAFT M.B.H., Graz 8010, Avstrija,
Brucknerstr. 14, vstop 7. 4. 1998, vložek
5,043.057,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-300544
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01506 z dne 3. 12. 1998
pri subjektu vpisa CLIP, proizvodnja, trgo-
vina in storitve d.o.o., sedež: Gorkega
35, 2000 Maribor, pod vložno št.

1/03699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5474388
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1998:

28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74820
Pakiranje.

Dejavnost, izbrisana dne 3. 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 popravila
motornih vozil; 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; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 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; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 se izbri-
še omejitev.

Rg-300545
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01621 z dne 27. 11. 1998
pri subjektu vpisa NIGRAD, javno komu-
nalno podjetje d.d., sedež: Strma ulica
8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe, spremembo dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5066310
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi.

Dne 27. 11. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika skupščine delniške družbe z dne
25. 11. 1998 in sprememba statuta z dne
25. 11. 1998.

Rg-300549
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01357 z dne 27. 11. 1998
pod št. vložka 1/10528/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323741
Firma: PRIMAT-SISTEMI, proizvodnja,

trgovina in storitve d.o.o.
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Skrajšana firma: PRIMAT-SISTEMI
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ob opekar-
ni 46

Osnovni kapital: 4,650.000 SIT
Ustanovitelja: PRIMAT, tovarna kovinske

opreme d.d., Maribor, Industrijska 22, vstop
30. 7. 1998, vložek 2,325.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gerlovič Rok, Mari-
bor, Stantetova 28, vstop 30. 7. 1998, vlo-
žek 2,325.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmšek Smiljan, Maribor, Kosarjeva
ulica 28, imenovan 30. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28740 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52740 Druga popravila, d.n.; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74300
ehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-300550
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01361 z dne 27. 11. 1998
pod št. vložka 1/10529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1323792
Firma: MAZMA, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MAZMA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Zmago, Maribor,

Goriška ulica 3, vstop 6. 10. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črešnik Zmago, imenovan 6. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za

živinorejo, razen veterinarskih storitev;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15200 Predelava in kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 15720 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Prede-
lava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 16000 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 17110 Priprava
in predenje vlaken bombažnega tipa; 17120
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 17130 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 17140
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
17150 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 17160 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 17170 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje
preje bombažnega tipa; 17220 Tkanje pre-
je tipa volnene mikanke; 17230 Tkanje pre-
je tipa volnene česanke; 17240 Tkanje pre-
je tipa svile; 17250 Tkanje druge tekstilne
preje; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 17710 Proizvodnja nogavic;
17720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa

ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene em-
balaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 21110 Proizvodnja vlak-
nin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 24120 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 24140 Proizvodnja drugih or-
ganskih osnovnih kemikalij; 24150 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 24160
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 24170 Proizvodnja sintetičnega kavču-
ka v primarni obliki; 24300 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24620 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eterič-
nih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja
umetnih vlaken; 25110 Proizvodnja plaš-
čev in zračnic za vozila; 25120 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26110 Proizvodnja ravnega
stekla; 26120 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 26130 Proizvodnja votlega ste-
kla; 26140 Proizvodnja steklenih vlaken;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 26220 Proizvodnja sanitar-
ne keramike; 26230 Proizvodnja izolatorjev
in izolacijskih elementov iz keramike; 26240
Proizvodnja druge tehnične keramike;
26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 26510 Proizvod-
nja cementa; 26520 Proizvodnja apna;
26530 Proizvodnja mavca; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
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malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 27100 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 27220 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 27310 Hladno vlečenje;
27320 Hladno valjanje ozkega traku;
27330 Hladno profiliranje; 27340 Vlečenje
žice; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 27410 Proizvodnja plemeni-
tih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija;
27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra;
27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvod-
nja drugih neželeznih kovin; 27510 Litje
železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lah-
kih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih
kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31400 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;

31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, 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;
33500 Proizvodnja ur; 34100 Proizvodnja
motornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
35110 Gradnja in popravilo ladij; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 35410 Proizvodnja motornih ko-
les; 35420 Proizvodnja koles; 35500 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 36120 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36220
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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-
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 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-
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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.; 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); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 64200
Telekomunikacije; 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 vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne

opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 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; 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; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92200 Radijska in
televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92720 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; 93050 Druge storitvene 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 G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; 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; pri dejavnosti pod šifro

K 74.600 sme družba opravljati samo de-
javnost varovanja; pri dejavnosti pod šifro
O 92.711 sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v ok-
viru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT.

Rg-300551
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01522 z dne 26. 11. 1998
pod št. vložka 1/10527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338242
Firma: AKLEJ TOURS, turizem in sto-

ritve d.o.o.
Skrajšana firma: AKLEJ TOURS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 6/II
Osnovni kapital: 2.832.000 SIT
Ustanovitelj: AKLEJ TRADE, proizvodno

in trgovsko podjetje, uvoz-izvoz d.o.o., Ma-
ribor, Partizanska cesta 6/II, vstop 15. 10.
1998, vložek 2,832.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verzel Srečko, Maribor, Gosposvet-
ska cesta 45, imenovan 15. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 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); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
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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; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 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; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 družba ne sme oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-300552
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01182 z dne 26. 11. 1998
pri subjektu vpisa DIE STEIER-
MARKISCHE, finančno posredništvo
d.o.o., sedež: Svetozarevska ulica 10,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5919649
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 19a
Osnovni kapital: 61,827.176 SIT
Ustanovitelj. STEIERMARKISCHE BANK

UND SPARKASSEN Aktiengesellschaft,
Graz A-8010, Avstrija, Sparkassenplatz št.
4, vstop 21. 9. 1995, vložek 61,827.176
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300555
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01525 z dne 1. 12. 1998
pri subjektu vpisa AVTO X, trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o., sedež: Stari log
21, 2331 Pragersko, pod vložno št.
1/08825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matičan št.: 5925479
Firma: NATURA-GRANAT, trgovina in

storitve d.o.o.
Skrajšana firma: NATURA-GRANAT

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Vantur Silvo, izstop 3. 11.

1998; Gušmirović Damir, Rače, Mladin-

ska ulica 4, vstop 3. 11. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vantur Silvo, razrešen 3. 11. 1998;
direktor Gušmirović Damir, imenovan 3. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi

živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
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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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska 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.; 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.

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, pri dejavnosti pod šifro K 74.14
družba ne sme opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-300556
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00953 z dne 26. 11. 1998
pri subjektu vpisa ELKO ELEKTROKOVI-
NA, proizvodnja elektromotorjev, črpalk
in livarna Maribor d.d., sedež: Tržaška
cesta 23, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matiča št.: 5744334
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:

2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem 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; 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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

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.

Dne 26. 11. 1998 se vpiše sprememba
statuta z dne 24. 6. 1998.

Rg-301235
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01759 z dne 28. 1. 1999
pri subjektu vpisa GTG, gostinsko, turi-
stično, trgovsko, gradbeno in storitveno
podjetje d.o.o., sedež: Pesnica 39, 2211
Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/02688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, zastopnikov, priimka in naslo-
va družbenice ter zastopnice in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5404975
Ustanovitelj: Šeško Lep Marija, Selnica

ob Dravi, Pod Kozjakom 6, vstop 3. 9.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šeško Marjan, izstop 29. 6.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šeš-
ko Marjan, razrešen 29. 6. 1998; direktori-
ca Šeško Lep Marija, imenovana 3. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400973
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00391 z dne 1. 4. 1999
pri subjektu vpisa FAS, trgovsko, gostin-
sko in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Meljska cesta 60, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08223/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5758378
Sedež: 2000 Maribor, Titova ce-

sta 44.

Rg-400976
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00164 z dne 12. 3. 1999
pod št. vložka 1/10576/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392409
Firma: MERKADA, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ti-

tova 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Begić Dejan, Maribor, Uli-

ca Veljka Vlahoviča 53, vstop 1. 3. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Begić Dejan, imenovan 1. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kolenko Aleksandra, Zgornja Polskava, Voš-
njakova ulica 3, imenovana 1. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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 opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 16. 9. 1999 / Stran 4891

opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 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.;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 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
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi 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
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitveni-
mi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost odda-
janja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študenskih domov, in-
ternatov; 55239 Dejavnost nastanitve za
krajši čas d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni
transport; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 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; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških 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; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 92720 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 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.130
sme družba opravljati samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic; 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; pri dejavnosti pod šifro
K 74.600 sme družba opravljati samo de-
javnost varovanja; pri dejavnosti pod šifro
O 92.711 sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v ok-
viru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT (pet-
stotisoč tolarjev).
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Rg-400979
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00136 z dne 15. 3. 1999
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Fakulteta za organizacijske ve-
de, sedež: Prešernova ulica 11, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00857/10 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5089638018
Sedež: 4000 Kranj, Kidričeva 55a.

Rg-400980
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01737 z dne 15. 3. 1999
pri subjektu vpisa ALCHROM, proizvodnja
procesne opreme, d.d., sedež: Maribor-
ska cesta 5, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/01596/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5144337
Osnovni kapital: 163,050.000 SIT
Dne 15. 3. 1999 se vpiše sklep o pove-

čanju osnovnega kapitala: osnovni kapital
družbe, ki je doslej znašal 139,620.000
SIT (stodevetintridesetmilijonovšestodvaj-
settisoč tolarjev 00/100) se poveča za
23,430.000 SIT (triindvajsetmilijonovštiri-
stotridesettisoč tolarjev 00/100) torej na
163,050.000 SIT (stotriinšestdesetmilijo-
novpetdesettisoč tolarjev 00/100) ter spre-
membo statuta z dne 27. 11. 1998.

Rg-400981
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01566 z dne 15. 3. 1999
pri subjektu vpisa VARNOST MARIBOR, va-
rovanje premoženja, trgovina, storitve in
proizvodnja d.d., sedež: Ljubljanska 9,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01148/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5263565
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-400982
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00208 z dne 16. 3. 1999
pri subjektu vpisa FIDUSMETAL, proizvod-
nja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Uli-
ca talcev 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10291/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1214349
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:

4532 Izolacijska dela; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400996
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00186 z dne 22. 3. 1999

pri subjektu vpisa OSTERREICHISCHE
WARENHANDELSGESELLSCHAFT AUS-
TROWAREN Ges.m.b.h., A-1015, Wien,
Johannesgasse 23, Podružnica: Sloven-
ska Bistrica, sedež: Trg svobode 24,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/09561/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5907578
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Špindlerjeva 2e.

Rg-401000
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01755 z dne 25. 3. 1999
pri subjektu vpisa GZ MARIBOR-GEODET-
SKE DEJAVNOSTI, organizacija za izva-
janje strokovno operativnih del ter dru-
gih strokovno tehničnih del d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5066387
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
4. 11. 1996, vložek 75.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; KOMPAS SKLAD 2
PID d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
19. 12. 1997, vložek 3,191.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-401006
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01531 z dne 23. 3. 1999
pri subjektu vpisa EMBALAŽA, podjetje za
predelavo valovitega kartona in papirja
ter trgovino d.d., sedež: Meljska cesta
86, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00005/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033187
Člani nadzornega sveta: Ručigaj Andrej,

izstop 3. 11. 1998; Jerina Franc in Vernik
Brigita, izstop 19. 8. 1997; Jerina Franc in
Vernik Brigita, vstop 19. 8. 1997 ter Koro-
šec Karel, vstop 4. 11. 1998.

Dne 23. 3. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 2. skupščine delniške družbe z
dne 4. 11. 1998.

Rg-401014
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01189 z dne 1. 3. 1999
pri subjektu vpisa CESTNO PROMETNI IN-
STITUT d.o.o., sedež: Mlinska 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03298/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo skrajšane firme, družbenikov, poslovnih
deležev, naslova družbenika, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5450438
Skrajšana firma: CPI d.o.o.
Ustanovitelji: Pavlinič Bojan, Maribor, Ko-

roška 75, vstop 28. 11. 1990, vložek
533.333,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kajzer-Resnik Jasna, Maribor, Ulica
Marohovih 15, vstop 28. 11. 1990, vložek
533.333,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Ajd Branko, Bistrica ob Dravi, Ajdova

ulica 6, vstop 28. 11. 1990, vložek
533.333,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Razvojni center-planiranje d.o.o., iz-
stop 20. 4. 1998.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 3. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-401016
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00097 z dne 1. 3. 1999
pri subjektu vpisa CITY MB, družba za
upravljanje in promet z nepremičninami
d.o.o., sedež: Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 1252976
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kukovec Srečko, razrešen 16. 11.
1998; direktor Lednik Viktor, Maribor, Her-
mankova ulica 8, imenovan 16. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401025
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00179 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa KERAMIKA SENEKOVIČ,
podjetje za gradbeništvo, trgovino, sto-
ritve in gostinstvo d.o.o., sedež: Poropa-
tova ulica 6a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09105/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5836352
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 83.

Rg-401029
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01545 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa M PLUS, podjetje za
trženje d.o.o., sedež: Jezarska 22, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01319/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5313198
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Podlesnik Miran, Maribor,

Borova vas 12, vstop 14. 12. 1989, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
0202 Gozdarske storitve; 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; 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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 16. 9. 1999 / Stran 4893

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje.

Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Rg-401036
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00219 z dne 4. 3. 1999
pri subjektu vpisa FINBIRO, podjetje za
posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Falska 43, 2342 Ruše, pod vložno
št. 1/10494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1317628
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:

74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74843 Druge poslovne 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-401037
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00222 z dne 4. 3. 1999
pri subjektu vpisa VOBIČ T & CO., družba
za trgovino, posredništvo in storitve
d.o.o., sedež: Pohorskega bataljona 14,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09983/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, poslov-
nega deleža, naslova družbenika in naslova
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5957516
Ustanovitelj: Vobič Drago, izstop 18. 2.

1999; Pejović Tanja, Maribor, Majcigerjeva
ulica 11, vstop 1. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pejović Tanja, imenovana 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401038
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00203 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa BAVARIA WOLLTEX
COMPANY, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve d.o.o., sedež: Zidanškova 17, 2314
Zgornja Polskava, pod vložno
št. 1/04355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5531969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Mišič Mira, razrešena 31. 1.
1999; direktorica Rotar Martina, Središče
ob Dravi, Obrež 95, imenovana 1. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401039
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00123 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa BIMAPACK, izvoz, uvoz,
marketing, d.o.o., sedež: Kocenova 4,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, firme ustanovitelja in naslova ustanovite-
lja ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5821924
Osnovni kapital: 2,275.337,70 SIT
Ustanovitelj: Bilokalnik-Trgovina d.o.o.,

Koprivnica, R Hrvaška, Pavelinska b.b., vs-
top 12. 7. 1995, vložek 1,160.422,40 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-401040
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00122 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa BIMAPACK, izvoz, uvoz,
marketing d.o.o., sedež: Kocenova 4,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5821924
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pentek Rafael, razrešen 5. 2. 1998;
direktor Hojnik Jože, Hotinja vas, Lešnikova
ulica 14, imenovan 5. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-401044
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01556 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa TANGGAO, gostinstvo
in trgovina d.o.o., sedež: Obrežna 65,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10305/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, naslovov družbenikov, na-
slova zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1226738
Ustanovitelji: Qiu Yanli, Maribor, Obrež-

na 65, vstop 15. 9. 1997, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Qiu Tang-
gao, Maribor, Obrežna 65, vstop 15. 9.
1997, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Wu Helan, Maribor, Obrežna 65,
vstop 4. 11. 1998, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Qiu Zhizong,
Maribor, Obrežna 65, vstop 4. 11. 1998,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Qiu Tanggao, imenovan 15. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-401051
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01550 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa PLAN BIRO, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., sedež: Majar-
jeva 20, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04374/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
ka, poslovnega deleža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5531683
Sedež: 2342 Ruše, Jamnikova 2
Ustanovitelji: Strnad Marjan, Maribor,

Goriška ulica 18, vstop 18. 9. 1991, vlo-
žek 489.943 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Pal Boris, Maribor, Kardeljeva cesta
57, vstop 26. 5. 1994, vložek 550.925
SIT, odgovornost: ne odgovarja;   Wachter
Silva, Ulm 89073, Nemčija, Karlstrasse
28/1, vstop 6. 5. 1996, vložek 489.943
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Pal Gre-
gor, Maribor, Kardeljeva cesta 57, vstop
20. 11. 1998, vložek 550.925 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-401056
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01677 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa VOLGA, trgovsko pod-
jetje d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09531/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov,
tipa zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900662
Firma: VOLGA, družba za trgovino

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Kočevarjeva

ulica 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Verzel Elena, Moskva

11742, ZSCR, Lenijski prospekt 78/144,
vstop 18. 5. 1995, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vasiljevna Vid
Natalia, Moskva 1174, ZSCR, Novočerju-
muškinskaja D 60/1-59, vstop 23. 8.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristka Vasiljevna Vid Natalia, razrešena
12. 11. 1998 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Garmut Marjan, Ožbalt, Javnik 7, razrešen
12. 11. 1998 in ponovno imenovan za di-
rektorja; direktor Rojs Tibor, Maribor, Can-
karjeva ulica 25, imenovan 12. 11. 1998;
direktor Rojs Borut, Maribor, Cankarjeva uli-
ca 25, imenovan 12. 11. 1998.

Dejavnost, izbrisana dne 11. 3. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men 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;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
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in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2212 Izdajanje časopisov; 2411 Proizvod-
nja tehničnih 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 primarnih
obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja 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 embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 9303 Druge storitve za nego telesa.

MURSKA SOBOTA

Rg-301415
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00320 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa KLAS, Splošna
kmetijska zadruga Križevci z.b.o., sedež:
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križev-
ci pri Ljutomeru, pod vložno št.
2/00023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5149924
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:

01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 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; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
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;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 63120 Skladiščenje;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje.

Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro 74120 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, ne opravlja
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod ši-
fro 74140 – Podjetniško in poslovno sveto-
vanje, pa ne arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-301418
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00230 z dne 30. 12.
1998 pri subjektu vpisa P.T.S. POLISER-
VIS, Proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje Gornja Radgona d.o.o., sedež:
Partizanska 20, 9250 Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/01898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanovitelja, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5794889
Firma: P.T.S. POLISERVIS, Proizvod-

no, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: P.T.S. POLISERVIS

d.o.o.
Sedež: 9244 Videm ob Ščavnici, Jam-

na 11a
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Pučko Tomaž, izstop

8. 4. 1997; Kocuvan Avguština, Videm ob
Ščavnici, Jamna 11a, vstop 8. 4. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pučko Tomaž, razrešen 8. 4. 1997;
direktor Kocuvan Branko, Videm ob Ščavni-
ci, Biserjane 6a, imenovan 8. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01250 Reja drugih živali;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01420 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 14110 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 14120 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 14130 Pridobiva-
nje skrilavcev; 14210 Pridobivanje gramo-
za in peska; 14220 Pridobivanje gline in
kaolina; 15200 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15710 Proi-
zvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
15720 Prozvodnja krmil za hišne živali;
15812 Dejavnost slaščičarn; 15890 Proi-
zvodnja drugih živil, d.n.; 19200 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 20300 Stavbno mizars-
tvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 16. 9. 1999 / Stran 4895

in protja; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 24620 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 24630 Proizvodnja eteričnih olj;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 26250 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26700 Obdelava naravnega kamna; 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi;
27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno va-
ljanje ozkega traku; 27330 Hladno profilira-
nje; 27340 Vlečenje žice; 27350 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Proi-
zvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja ba-
kra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje je-
kla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 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; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 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 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; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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; 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.; 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; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 74120 Računovodske,
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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, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve, 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; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51180 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro 74120 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, pa ne revizij-
skih dejavnosti.

Rg-301419
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00354 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa JARC, Podjetje za
trgovino, Gornja Radgona d.o.o., sedež:
Vrtna 18, 9250 Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/01808/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, družbenikov, dejavnosti in direk-
torja s temile podatki:

Matična št.: 5739209
Ustanoviteljica: Jarc Jožef, izstop 24. 6.

1997; Jarc Milica, Gornja Radgona, Vrtna
18, vstop 17. 5. 1994, vložek 2,012.504
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Jožef, razrešen 24. 6. 1997;
direktorica Jarc Milica, imenovana 24. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 15200 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 17710 Proi-
zvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 18210 Proizvodnja
delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45320 Izolacijska dela; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 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; 51110 Posredništvo

pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo 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 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 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; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230

Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, 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; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-301420
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00571 z dne 28. 12.
1998 pri subjektu vpisa LABOD N+S, ke-
mično čiščenje d.n.o., sedež: Tomšičeva
11, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o začetku stečajnega postop-
ka ter spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5884764
Firma: LABOD N+S, kemično čišče-

nje d.n.o. – v stečaju
Skrajšana firma: LABOD N+S d.n.o. – v

stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Kukovec Nada, razrešena 16.
12. 1998; družbenik Kukovec Stanko, raz-
rešen 16. 12. 1998; stečajni upravitelj Šadl
Štefan, Murska Sobota, Otona Župančiča
št. 4, imenovan 16. 12. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 11/98-6 z dne
16. 12. 1998.

Rg-301421
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00644 z dne 29. 12.
1998 pri subjektu vpisa CODEX, podjetje
za trgovino in posredovanje Murska So-
bota d.o.o., sedež: Dijaška 9, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, družbenikov in
družbeniških deležev ter dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5779421
Sedež: 9000 Murska Sobota, Di-

jaška 9
Ustanovitelji: Banfi Igor, Puconci, Pucon-

ci 57, vstop 15. 6. 1993, vložek 566.667
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šinko Ma-
tej, Murska Sobota, Dijaška 9, vstop 15. 6.
1993, vložek 566.667 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Banfi Jožef, Puconci, Pucon-
ci 57, vstop 25. 11. 1997, vložek 566.666
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
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; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
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vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51510 Trgovina na debelo s tr-
dimi, 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 proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing).

Rg-301424
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00552 z dne 12. 1.
1999 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE POMGRAD, Murska
Sobota d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe POMGRAD –
ARMIRANO BETONSKI IZDELKI IN GRAD-
NJE Splošno gradbeno podjetje, d.o.o. pri
prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5459001
Pripojitev družbe POMGRAD – ARMI-

RANO BETONSKI IZDELKI IN GRADNJE
Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Murska
Sobota, Štefana Kovača 10 (reg. vl. št.
1/1469/00 tuk. sodišča) na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 27. 11. 1998.

Rg-301425
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00553 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa POMGRAD –
ARMIRANO BETONSKI IZDELKI IN
GRADNJE, Splošno gradbeno podjetje,
d.o.o., sedež: Štefana Kovača 10, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01469/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5625173
Pripojitev k družbi SPLOŠNO GRAD-

BENO PODJETJE POMGRAD Murska So-
bota d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe
z dne 27. 11. 1998. Pripojitev začne veljati
z vpisom v register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-301426
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00585 z dne 7. 1.
1999 pri subjektu vpisa POMURSKI TISK,
d.d., sedež: Lendavska 1, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00307/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku stečajnega postopka, spremembo
firme in osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5039924
Firma: POMURSKI TISK, d.d. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osterc Slavko, razrešen 21. 12.
1998; stečajni upravitelj Koren Milan, Kri-
ževci pri Ljutomeru, Boreci 5f, imenovan
21. 12. 1998.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka opr. št. St 13/98-6 z dne
21. 12. 1998.

Rg-301429
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00441 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa RADENSKA –
ZVEZDA – DIANA – podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino Murska Sobota
d.o.o., sedež: Trg zmage 8, 9000 Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/02197/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, poslovnega de-
leža, pooblastil poslovodje in akta o ustano-
vitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5929288
Osnovni kapital: 1.319,034.675 SIT
Ustanovitelj: ZDRAVILIŠČE RADENSKA,

družba za opravljanje dejavnosti turizma,
polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih
pijač ter proizvodnjo polnilne in pakirne
opreme d.d., Radenci, Zdraviliško naselje
14, vstop 16. 5. 1996, vložek
1.319,034.675 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Huber Franc, Puconci, Brezovci 65a,
razrešen 18. 12. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo z omeji-
tvami, da je dolžan pridobiti predhodno so-
glasje ustanovitelja za naslednje posle: in-
vesticije, ki niso potrjene in sprejete v let-
nem planu dela; ustanovitev novih in
spremembe obstoječih bančnih povezav; za
najetje posojil in kreditov, ki niso zajeti v
letnem planu; za spremembo splošnih na-
čel poslovne politike in spremembe poslov-
nih pogojev; za dajanje poroštva in obreme-
nitev premoženja s hipoteko ter prevzema-
nju drugih obveznosti; za pravne posle te-
kočega poslovanja, katerega obligacije za
posamezne primere presegajo 5 % osnov-
nega kapitala družbe.

Rg-301431
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00551 z dne 16. 12.
1998 pri subjektu vpisa KEMA, Puconci,

Kremen in specialni gradbeni materiali
d.d., sedež: Puconci 109, 9201 Pucon-
ci, pod vložno št. 1/00303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042321
Člani nadzornega sveta: Zavec Janez,

Kuhar Franc, Vagner Milan in Smolič Iztok,
vsi izstopili 16. 11. 1998 ter Rozman Moni-
ka, Plemenitaš Vinko, Novak Ludvik in Po-
lajnar Stanislav, vstopili 16. 11. 1998.

Rg-301435
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00443 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/02165/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5898226001
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, Gornja
Radgona d.o.o., PE 1

Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU d.o.o. PE 1

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

ska 18
Ustanovitelj: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve Gornja Radgo-
na d.o.o., Gornja Radgona, Črešnjevci 105,
vstop 20. 12. 1996, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zorko Jakob, Gornja Radgona, Čreš-
njevci 105, imenovan 30. 9. 1998, zastopa
družbo z omejitvijo, da brez soglasja skupš-
čine ne sme sklepati poslov ali sprejemati
odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem programu dela; izvajanje in-
vesticijskih del in najemanje posojil in kredi-
tov, ki presegajo 50 % osnovnega kapitala,
kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev;
določanje splošnih pogojev poslovanja;
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in
drugih sredstev; sklepanje kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto; pre-
nos kakršnihkoli družbenih pravic in druge;
izplačevanje predujmov na račun udeležbe
pri dobičku; podeljevanje prokure in neo-
mejenih pooblastil; imenovanje vodilnih de-
lavcev; imenovanje in razreševanje revizor-
jev poslovanja, spreminjanje notranje orga-
nizacije družbe. Posle v vrednosti do
800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Po-
sle v vrednosti nad 800.001 SIT pa skupaj z
direktorjem Weiss Engelbertom ali skupaj s
prokuristom Franz Josef Schleichom; skup-
ni prokurist Kisilak Herman, Rogašovci, Ser-
dica 1d, imenovan 30. 9. 1998, zastopa
družbo skupaj s prokuristom Franz Josef
Schleichom; prokurist Schleich Franz Jo-
sef, Kapfenstein, Avstrija, Kolldorf 43, ime-
novan 30. 9. 1998; direktor Weiss Engel-
bert, St. Anna Am Aigen, Avstrija, imenovan
30. 9. 1998, zastopa družbo z omejitvijo,
da brez soglasja skupščine ne sme sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to
ni že izrecno opredeljeno v letnem progra-
mu dela; izvajanje investicijskih del in naje-
manje posojil in kreditov, ki presegajo 50 %
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osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih in drugih sredstev; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem
več kot eno leto; prenos kakršnihkoli druž-
benih pravic in druge; izplačevanje preduj-
mov na račun udeležbe pri dobičku; pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil;
imenovanje vodilnih delavcev; imenovanje
in razreševanje revizorjev poslovanja, spre-
minjanje notranje organizacije družbe. Po-
sle v vrednosti do 800.000 SIT lahko skle-
pa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Kram-
berger Tonijem ali skupaj z direktorjem Zor-
ko Jakobom; direktor Kramberger Toni, Ma-
ribor, Borštnikova 106, imenovan 30. 9.
1998, zastopa družbo z omejitvijo, da brez
soglasja skupščine ne sme sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu de-
la; izvajanje investicijskih del in najemanje
posojil in kreditov, ki presegajo 50 % os-
novnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih in drugih sredstev; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem
več kot eno leto; prenos kakršnihkoli druž-
benih pravic in druge; izplačevanje preduj-
mov na račun udeležbe pri dobičku; pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil;
imenovanje vodilnih delavcev; imenovanje
in razreševanje revizorjev poslovanja, spre-
minjanje notranje organizacije družbe. Po-
sle v vrednosti do 800.000 SIT lahko skle-
pa samostojno. Posle v vrednosti nad
800.001 SIT pa skupaj z direktorjem Kram-
berger Tonijem ali skupaj z direktorjem
Weiss Engelbertom in prokuristom Scheich
Franz Josefom.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 51700 Dru-
ga 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; 52230 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 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;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 – Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-301439
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00139 z dne 10. 12.
1998 pri subjektu vpisa CVETKO, Podjetje
za trgovino in zastopanje Gornja Radgo-
na d.n.o., sedež: Mladinska 16, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/02035/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v družbo z omejeno
odgovornostjo, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavno-
sti in pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5818389
Firma: CVETKO, podjetje za trgovino

in zastopanje Gornja Radgona d.o.o.
Skrajšana firma: CVETKO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Parti-

zanska 42
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Alojz, Gornja Rad-

gona, Mladinska 16, vstop 15. 10. 1993,
vložek 1,520.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cvetko Borut, izstop 31. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvetko Alojz, razrešen 31. 3. 1998
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1998:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 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; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 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; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
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množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 – Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-301442
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00529 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa POMURSKA
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE SKLADOV
d.d., sedež: Kocljeva 14a, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/02073/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5858089
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sloven-

ska ulica 41.

Rg-301443
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00501 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa LLT, Hranilnica in
posojilnica M. Sobota d.d., sedež: Sta-
neta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5485096
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT.

NOVA GORICA

Rg-300330

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00858 z dne 4. 12. 1998
pri subjektu vpisa PROARC, Podjetje za
urbanizem in arhitekturo d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03502/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5900492
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PROINŽENIRING, Podjetje

za inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Kidriče-
va 9a, vstop 24. 4. 1995, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-300359

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00810 z dne 15. 12. 1998
pri subjektu vpisa PERFECTA, Vodenje in
upravljanje družb d.o.o., Idrija, sedež: Ko-
sovelova 31, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop in vstop družbenikov in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5467926
Ustanovitelji: Vehar Miro, izstop 17. 3.

1998; Bezeljak Sonja, izstop 17. 3. 1998;
Lazar Bojan, izstop 17. 3. 1998; Črv Mar-
ko, izstop 1. 12. 1997; Platiše Marjan,
Cerkno, Mostaniška 40, vstop 22. 4. 1994,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jurjavčič Robert, Idrija, Kosovelo-
va 11, vstop 22. 4. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cvek Ar-
mando, Spodnja Idrija, Meline 11, vstop
20. 9. 1995, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kren Andrej, Idrija,
Tomšičeva 17a, vstop 3. 4. 1998, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-301194

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00899 z dne 7. 1. 1999
pri subjektu vpisa ALEA, Poslovne storitve
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Vipavska 6,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5500036
Ustanovitelj: Tominc Ivo, izstop 11. 11.

1997; Praček Jože, izstop 11. 11. 1998;
HUBELJ p.o., Ajdovščina, Vipavska 6, vs-
top 15. 6. 1991, vložek 2,224.310 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-301196

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00789 z dne 8. 1. 1999
pri subjektu vpisa GORICA, Splošno grad-
beno podjetje d.d., sedež: Erjavčeva 19,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5076447
Člani nadzornega sveta: Batistič Boži-

dar, Petrič Aleksander, Matjac Aleksander,
Stepančič Miloš, Bavčar Dušan in Pavlica
Vojteh, vsi izstopili 15. 10. 1998; Slapernik
Anton, Valič Dušan, Batagelj Franjo in Žgavc
Stanko, vstopili 15. 10. 1998 ter Krpan
Zoran in Lukežič Boris, vstopila 2. 9. 1998.

Rg-301197

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00886 z dne 8. 1. 1999
pri subjektu vpisa GRAFIKA SOČA, Grafič-
na dejavnost in knjigotrštvo d.d., Nova
Gorica, sedež: Sedejeva 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00125/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika, nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5048524
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gorjup Zvonislav, Nova Gorica, Tol-
minskih puntarjev 2, razrešen 1. 12. 1998
kot začasna uprava in ponovno imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo kot uprava,
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zavrtanik Igor,
Vodopivec Olivija, Lutman Janko, Batič An-
ton, Dragan Majda in Novinc Magda, vsi

izstopili 12. 11. 1998 ter Batič Anton, Zavr-
tanik Igor in Simčič Goran, vstopili 12. 11.
1998.

Sprememba statuta z dne 12. 11. 1998.

Rg-301201

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00930 z dne 12. 1. 1999
pri subjektu vpisa FERTIS, Upravljanje sta-
novanj in inženiring d.o.o., Vrtojba, se-
dež: Opekarniška 15b, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/01298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5421446
Firma: FERTIS, Upravljanje stanovanj

in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: FERTIS d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:

01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje.

Rg-301205

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00012 z dne 12. 1. 1999
pri subjektu vpisa ZIMM, Inženiring, pro-
izvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Tol-
min, sedež: Volče 18b, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/01789/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop in izstop družbeni-
ka in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510988
Ustanovitelj: Kavčič Marko, izstop

14. 12. 1998; ZIMM, Inženiring, proizvod-
nja, storitve, trgovina d.o.o., Tolmin, Volče
18b, vstop 14. 12. 1998, vložek
1,017.130 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 1. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
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jev za druge posebne namene; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-301217

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00036 z dne 20. 1. 1999
pri subjektu vpisa TEHNIŠKI ŠOLSKI
CENTER, Nova Gorica, sedež: Cankarje-
va 10, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5089085
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelen Branko, razrešen 18. 1. 1999;
zastopnik Pipan Egon, Nova Gorica, Kidri-
čeva 18b, imenovan 18. 1. 1999, kot v.d.
ravnatelja zastopa center brez omejitev.

Rg-301223

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00912 z dne 22. 1. 1999
pri subjektu vpisa EDIP – GRO, Proizvod-
nja in trgovina d.o.o., sedež: Ozeljan
32d, 5261 Šempas, pod vložno št.
1/03044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756847
Ustanovitelj: Pelicon Evgen, izstop

30. 6. 1998; EDIP-GRO, Proizvodnja in tr-
govina d.o.o., Šempas, Ozeljan 32d, vstop
30. 6. 1998, vložek 666.666,66 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1999:
0142 Storitve za živinorejo, brez veterinar-
skih storitev; 1511 Proizvodnja in konzervi-

ranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7482 Pakiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-301224

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00904 z dne 25. 1. 1999
pri subjektu vpisa ROBINIA, trgovina
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Lavričeva 28,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5719747
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Furlan Slavko in Furlan Mi-

ljana, oba Ajdovščina, Lavričeva 28, vstopi-
la 14. 12. 1998, vložila po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Furlan Neva,
Ajdovščina, Lavričeva 28, stopila 11. 2.
1993, vložila 700.000 SIT, odgovornost:ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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-
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mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 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; 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; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga

popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-301226

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00902 z dne 25. 1. 1999
pod št. vložka 1/03889/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365029
Firma: ORAGO, trgovsko-proizvodno

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

govornostjo
Sedež: 5291 Miren, Orehovlje 2a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Uršič Pavel, Kobarid, Ser-

geja Mašere 26, vstop 11. 12. 1998, vlo-
žek 1,092.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uršič Ana, Šempeter pri Gorici, Ivana
Suliča 6a, vstop 11. 12. 1998, vložek
336.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja;
Uršič Matej in Uršič Metka, oba Šempeter
pri Gorici, Ivana Suliča 6a, vstopila 11. 12.
1998, vložila po 336.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Uršič Matej, imenovan 11. 12. 1998;
prokurist Uršič Pavel, imenovan 11. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 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
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301229

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00042 z dne 27. 1. 1999
pri subjektu vpisa SODOR, Podjetje za tr-
govino, ekonomske in računovodske
storitve d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prvo-
majska 37, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02690/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5694779
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1999:

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;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-302102

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00045 z dne 1. 2. 1999

pri subjektu vpisa MESTNA KNJIŽNICA IN
ČITALNICA IDRIJA, p.o., sedež: Ljubljan-
ska 5, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/00068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom, spremembo
firme, skrajšano firmo, spremembo sedeža,
ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5055474
Firma: MESTNA KNJIŽNICA IN ČITAL-

NICA IDRIJA
Skrajšana firma: KNJIŽNICA IDRIJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 5280 Idrija, Ulica svete Bar-

bare 4-5
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor Idri-

ja, izstop 24. 10. 1997; Občina Idrija, Idri-
ja, Mestni trg 1, izstop 24. 10. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine; Ob-
čina Cerkno, Idrija, Platiševa 9, vstop
24. 10. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Božič Anica, Idrija, Študentovska
1, razrešena 22. 11. 1998 in imenovana za
direktorico, ki zastopa knjižnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
2215 Drugo založništvo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 71402 De-
javnost videotek; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic.

Odlok z dne 24. 10. 1997.

Rg-302106

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00064 z dne 4. 2. 1999
pri subjektu vpisa T O P, Organizacija in
izvedba športnih in turističnih aktivnosti
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vojkova 9,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo po-
slovnih deležev in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5806755
Ustanovitelji: Jug Boris, Nova Gorica,

Vojkova 9, vstop 1. 10. 1993, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jug Lucijan, izstop 29. 1. 1999; Jug Aleš,
Nova Gorica, Vojkova 9, vstop 1. 10. 1993,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jug Marko, Nova Gorica, Vojkova
9, vstop 1. 10. 1993, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pavlin Igor, No-
va Gorica, Barje 19, vstop 1. 10. 1993,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jug Boris, razrešen 29. 1. 1999 in

imenovan za prokurista; prokurist Jug Luci-
jan, razrešen 29. 1. 1999; direktor Jug
Aleš, imenovan 29. 1. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-302107

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00017 z dne 9. 2. 1999
pri subjektu vpisa KASKADER, Storitve in
trgovina d.o.o., Idrija, sedež: Idrijska Be-
la 15c, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5563445
Firma: KASKADER, d.o.o., zahtevna te-

renska dela
Skrajšana firma: KASKADER d.o.o.

Rg-302108

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00043 z dne 11. 2. 1999
pod št. vložka 1/03891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365339
Firma: MOVIX d.o.o., Poslovne stori-

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Go-

riške fronte 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Možina Vasilij in Možina

Ines, oba Solkan, Maksa Valentinčiča 13,
vstopila 8. 1. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Možina Vasilij, imenovan 8. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo 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; 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-
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tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov;  55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; ; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-302110

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00059 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa TEHNOLES, Trgovina in
svetovanje Nova Gorica d.o.o., sedež: Pr-
vomajska 100, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00641/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča skrajšano firmo družbe,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5311187
Skrajšana firma: TEHNOLES d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Franko, Nova Gori-

ca, Prvomajska 100, vstop 7. 1. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja

lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 Trgovi-
na 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
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; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov;  55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.
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Rg-302112

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00076 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa VEDRIALP, d.o.o., grad-
bena mehanizacija, prevozi, trgovina, se-
dež: Vedrijan 7a, 5211 Kojsko, pod vlož-
no št. 1/03244/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5801745
Sedež: 5211 Kojsko, Vedrijan 17.

Rg-302114

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00033 z dne 16. 2. 1999
pod št. vložka 1/03887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365371

Firma: MG MARKETING, Trgovina in
marketing d.o.o.

Skrajšana firma: MG MARKETING
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5261 Šempas, Šempas 168c

Osnovni kapital: 2,500.000 SIT

Ustanovitelja: Grutschreiber Milica, Šem-
pas, Šempas 168c, vstop 12. 1. 1999,
vložek 1,300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grutschreiber Helmut, Šempas,
Šempas 168c, vstop 12. 1. 1999, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Grutschreiber Helmut, imenovan
12. 1. 1999; direktorica Grutschreiber Mi-
lica, imenovana 12. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-

na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina 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; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
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.

Rg-302116

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00069 z dne 18. 2. 1999
pod št. vložka 1/03894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391585

Firma: KMETIJSTVO PELOZ, Kmetijs-
tvo-trgovina d.o.o.

Skrajšana firma: KMETIJSTVO PELOZ
d.o.o.

Pravnorog. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska c. 8

Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Peloz Nelka, Šempeter

pri Gorici, Opekarniška 2, Vrtojba, vstop
29. 1. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jedrlinič Ivan, Šempeter pri Gorici,
Opekarniška 2, Vrtojba, imenovan 19. 1.
1999; prokuristka Peloz Nelka, imenovana
29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 15720 Proizvodnja hrane za
hišne živali; 1585 Proizvodnja testenin;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proi-
zvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
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vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-302118

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00074 z dne 22. 2. 1999
pri subjektu vpisa JAVNI ZAVOD KULTUR-
NI DOM, Nova Gorica, sedež: Bevkov trg
4, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5182638
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Saksida Alenka, razrešena 31. 1.
1999; direktorica Kuštrin Tanja, Nova Gori-
ca, Ulica 25. maja 51, imenovana 1. 2.
1999, zastopa zavod brez omejitev, razen
za odtujitev premoženja, za kar potrebuje
soglasje ustanovitelja.

Rg-302119

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00079 z dne 23. 2. 1999
pri subjektu vpisa TRANSSABOTIN, Trans-
port-agencija d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop in izstop
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1197584
Ustanovitelji: Cingerle Leon, izstop

30. 12. 1998; Furlan Florjan, izstop 11. 2.
1999; Curk Franc, Vipava, Bevkova ulica
18, vstop 11. 2. 1999, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rožič Mit-
ja, Dobrovo v Brdih, Vipolže 34a, vstop
30. 12. 1998, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Batagelj Dušan, Čr-
niče, Vrtovin 10, vstop 11. 2. 1999, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302120

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00020 z dne 23. 2. 1999
pri subjektu vpisa ESAL, Gradbeni mate-
riali d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 9,
5210 Anhovo, pod vložno št.1/03764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1253344
Osnovni kapital: 911,282.800 SIT
Ustanovitelja: SALONIT ANHOVO,

Gradbeni materiali d.d., Anhovo, Vojkova
1, vstop 24. 12. 1997, vložek
422,927.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ETERNIT AG, Niederurnen, Švica,
CH-8867 Niederurnen, vstop 10. 3. 1998,
vložek 488,355.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1998.

Rg-302121

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00027 z dne 24. 2. 1999
pod št. vložka 1/03895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365312
Firma: KAFEMA, Trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o., Laze 39, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici

Skrajšana firma: KAFEMA, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici

Pravnorog. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, La-
ze 39, Vrtojba

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Orzan David, Rupa, Via Ca-

se Sparse 68, vstop 30. 12. 1998, vložek
1,995.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bolcina Andrej, Gorizia, Via dei Campi
N. 22d, vstop 30. 12. 1998, vložek
105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orzan Michele, Cormons, Monte 39,
imenovan 30. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1999:
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
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52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 63110 Prekla-
danje; 63120 Skladiščenje; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-302123

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00920 z dne 25. 2. 1999
pri subjektu vpisa GOSTOL-GOPAN, Pro-
izvodnja prehrambene opreme in opre-
me za kmetijsko industrijo d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Prvomajska 37, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/02541/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5627508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Savelli Julij, Šempas, Šempas 142,
razrešen 18. 12. 1998 ter dne 19. 12.
1998 ponovno imenovan za direktorja.

Rg-302124

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00015 z dne 25. 2. 1999
pri subjektu vpisa FININVEST, Opravljanje
svetovalnih in drugih poslov d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Kidričeva 11, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, dejavnosti in akta o us-
tanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5491835
Ustanovitelj: Ljubljanska banka, Komer-

cialna banka Nova Gorica, d.d., izstop
15. 12. 1998; Nova kreditna banka Mari-
bor d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
15. 12. 1998, vložek 10,008.000 SIT, od-
govornsot: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1999:
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400

Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 12. 1998.

Rg-302126

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00048 z dne 26. 2. 1999
pri subjektu vpis BAČA, Tovarna volnenih
izdelkov d.d., sedež: Podbrdo 67, 5243
Podbrdo, pod vložno št. 1/00012/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5034221

Člani nadzornega sveta: Dakskobler
Marko, Torkar Branko in Smolnikar Martina,
vsi izstopili 21. 12. 1998 ter Kemperle Er-
nest, Torkar Branko in Simčič Goran, vsto-
pili 22. 12. 1998.

Rg-400468

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00934 z dne 1. 3. 1999
pri subjektu vpisa TV ROBIN, televizija
d.o.o., sedež: Tolminskih puntarjev 12,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop in vstop družbenikov s temile
podatki:

Matična št.: 5939364
Ustanovitelj: RADIO ROBIN d.o.o., Gre-

gorič Jordana, Karlovini Šuligoj Bruna, Šu-
ligoj Alfred, Špacapan Tatjana, izstopili 30.
5. 1997; Gorjup Ivan, Maribor, Gregorči-
čeva ulica 54, vstop 30. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-400471

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00921 z dne 2. 3. 1999
pri subjektu vpisa VEZAVE, marketing,
elektroinstalacije, uvoz in izvoz d.o.o.,
sedež: XXX. divizije 19c, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala in spre-
membo deležev, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5856019
Firma: VEZAVE URMET DOMUS, Trgo-

vina, uvoz, izvoz, elektroinstalacije d.o.o.
Skrajšana firma: VEZAVE URMET

DOMUS d.o.o.
Osnovni kapital: 18,780.000 SIT
Ustanovitelja: Batič Žarko, Nova Gorica,

XXX. divizije 19c, vstop 25. 5. 1994, vlo-
žek 12,207.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; URMET DOMUS INTERNATIONAL
d.d. (S.A.) družba za finančne udeležbe,
Luxemburg, 23 Rue Philippe II, L-2340,
vstop 19. 11. 1998, vložek 6,573.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 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 Prozvodnja 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.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Prozvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 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 Prozvodnja 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; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
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ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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, re-
vijami; 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; 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; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Družbena pogodba z dne 19. 11. 1998.

Rg-400472

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00093 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa KRALJ KOVINARSTVO,
Proizvodnja in storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Partizanska 13, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02341/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža, vstop in
izstop družbenika in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5611156
Firma: KRALJ KOVINARSTVO, Proiz-

vodnja in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: KRALJ KOVINARSTVO

d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

ul. št. 62, Rožna dolina
Ustanoviteljica: Kralj Lilijana, izstop

26. 2. 1999; Kralj Kristina, Nova Gorica,
Partizanska 13, vstop 26. 2. 1999, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Lilijana, razrešena 26. 2.
1999; direktorica Kralj Kristina, imenovana
26. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400473

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00094 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa KOPO, Računalniško in
poslovno izobraževanje d.o.o., Renče,
Podružnica Nova Gorica, sedež: Kidriče-
va 9, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01946/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5537541003
Sedež: 5000 Nova Gorica, Trg Edvar-

da Kardelja 3.

Rg-400475

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00054 z dne 4. 3. 1999
pri subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigo-
vodstvo in svetovanje d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222
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Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5820804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ukmar Igor, razrešen 31. 12. 1998;
direktor Stefanutti Rolando, Roma, Via Pa-
store Faustolo 16, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-400476

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00055 z dne 4. 3. 1999
pri subjektu vpisa SANMAK, Proizvodnja,
marketing, trgovina in zastopstva d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Industrijska 5, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03412/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5868114
Ustanovitelj: Martinc Matjaž, Solkan,

Med ogradami 41, vstop 29. 9. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kompara Karmen, izstop 22. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kompara Karmen, razrešena 21. 1. 1999
kot namestnica direktorja, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
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; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-400477

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00092 z dne 4. 3. 1999
pri subjektu vpisa AGES, Ekonomske in
agencijske storitve d.o.o., sedež: Delpi-
nova 12, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00643/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5325382
Ustanoviteljica: Prinčič Vojko, izstop

24. 3. 1998; Prinčič Amelija, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 49, vstop 24. 3. 1998,

vložek 6,121.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prinčič Vojko, razrešen 24. 3. 1998;
direktorica Prinčič Amelija, imenovana
24. 3. 1998.

Rg-400479

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00095 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa ŽGUR, Inženiring opre-
me objektov d.o.o., Miren, sedež: Miren
124a, 5291 Miren, pod vložno št.
1/02777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5689473
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 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 kon-
zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proi-
zvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja
hrane za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 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; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
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 Prekrivanje kovin s kovino; 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 lahke kovinske embalaže; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbil; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
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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 rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z

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
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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 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 toalet-
nimi 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina 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; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 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;
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400482

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00099 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA OTLI-
CA, sedež: Otlica 48, 5270 Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5082536
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Likar Marija, razrešena 28. 2.
1999; ravnatelj Ipavec Rajko, Ajdovščina,
Plače 36, imenovan 1. 3. 1999.

Rg-400483

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00100 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa FLAJ-BAN, Poslovne
storitve d.o.o., Poslovna enota Sežana,
Knjigovodski servis in davčno svetova-
nje, sedež: Kosovelova 4b, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/02625/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1300164001
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska št.

33b.

Rg-400484

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00056 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa BALOH & BRUS, Trgovi-
na, turizem in gostinstvo d.n.o., sedež:
Podbela 10, 5223 Breginj, pod vložno št.
1/03380/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
zastopnika s temile podatki:



Stran 4910 / Št. 75 / 16. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5835526
Ustanovitelj: Brus Bojan, izstop 31. 12.

1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brus Bojan, razrešen 31. 12. 1998.

Rg-400486

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00104 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa VAR – TEH, Varilna teh-
nika d.o.o., Ustje, sedež: Ustje 34a, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02997/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5745195
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1999:

2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Rg-400490

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00090 z dne 9. 3. 1999
pri subjektu vpisa NEVADA SPORT, Pro-
izvodnja športnih izdelkov d.o.o., Volčja
Draga, sedež: Dombrava št. 1, 5293
Volčja Draga, pod vložno št. 1/02753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5691141
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokelj Leo, razrešen 26. 6. 1998;
direktorica Pečenko Nežika, Šempas, Šem-
pas 24, imenovana 1. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-400492

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00113 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa FUTURSLO, Uvoz izvoz
d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-

rid, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5821916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vitežnik Kesnija, razrešena 1. 3.
1999.

Rg-400493

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00116 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa NOVA TECNIC, Indu-
strijsko-tehnično oblikovanje d.o.o., Ko-
barid, sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5601797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vitežnik Ksenija, razrešena 1. 3.
1999.

Rg-400494

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00114 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigo-
vodstvo in svetovanje d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5820804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vitežnik Ksenija, razrešena 1. 3.
1999.

Rg-400495

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00111 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o., Pod-
jetje za posredovanje dela in zaposlitve
Nova Gorica, Podružnica Ajdovščina, se-
dež: Prešernova ulica 15, 5270 Ajdovš-
čina, pod vložno št. 1/02159/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5576849002
Firma: M SERVIS d.o.o., Podjetje za

posredovanje dela in zaposlitve Nova
Gorica, Mladinski servis Ajdovščina

Skrajšana firma: M SERVIS d.o.o., No-
va Gorica, Mladinski servis Ajdovščina.

Rg-400496

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00805 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpsia MARGO – BIZJAK HELE-
NA MAJDA IN ROBERT, Inženiring, trgo-
vina in proizvodnja d.n.o., Nova Gorica,
sedež: Gregorčičeva 13, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, izbris
skrajšane firme, izstop družbenika, poveča-
nje kapitala in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5457009
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Firma: MARGO INŽENIRING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bizjak Helena Majda, No-

va Gorica, Trubarjeva 16, vstop 11. 1.
1991, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bizjak Ovidoni Robert, izstop
22. 10. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bizjak Helena Majda, imenovana
22. 10. 1998.

S sklepom opr. št. Srg 805/98 z dne
11. 3. 1999 je bilo vpisano preoblikovanje
družbe z neomejeno odgovornostjo v druž-
bo z omejeno odgovornostjo.

Rg-400497

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00119 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpisa M.REPIČ, Tekstilna ga-
lanterija, posredništvo in trgovina d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 25b,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/03482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5897475
Ustanoviteljica: Repič Manca, Ajdovšči-

na, Lavričeva cesta 14, vstop 18. 9. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Repič Manca, imenovana 31. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400499

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00108 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpisa TEHIMPEX, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška 58, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/02028/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnega de-
leža ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5560004
Ustanovitelj: Likar Lado, izstop 29. 1.

1999; TEHIMPEX, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring d.o.o., Ajdovščina, Aj-
dovščina, Goriška 58, vstop 29. 1. 1999,
vložek 1,143.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 50301 Trgovi-
na 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; 50404 Vzdrževanje

in popravila motornih koles; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-400501

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00091 z dne 15. 3. 1999
pri subjektu vpisa DAAL, Trgovina in stori-
tve d.o.o., Nova Gorica, sedež: Industrij-
ska cesta 5, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/03592/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5930561
Firma: DAAL, Trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: DAAL d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Uli-

ca Ivana Suliča 18a.

Rg-400503

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00109 z dne 16. 3. 1999
pod št. vložka 1/02028/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5560004001
Firma: TEHIMPEX, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., Aj-
dovščina, Poslovalnica št. 1, Ljubljana

Skrajšana firma: TEHIMPEX d.o.o., Aj-
dovščina, Poslovalnica št. 1, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 280
Ustanovitelj: TEHIMPEX, Podjetje za

proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, Ajdovščina, Goriška cesta 58,
vstop 29. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrtovec Bojan, Branik, Vrtovče 191,

imenovan 29. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:

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; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-400504

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00110 z dne 16. 3. 1999
pod št. vložka 1/02028/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5560004002
Firma: TEHIMPEX, Podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, Poslovalnica št. 2, Koper

Skrajšana firma: TEHIMPEX d.o.o., Aj-
dovščina, Poslovalnica št. 2, Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska 7
Ustanovitelj: TEHIMPEX, Podjetje za

proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o.,
Ajdovščina, Goriška cesta 58, vstop 29. 1.
1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrtovec Bojan, Branik, Vrtovče 19a,
imenovan 29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
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; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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tobačnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-400508

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00107 z dne 18. 3. 1999
pod št. vložka 1/03897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391615
Firma: AIRMOBIL, Trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: AIRMOBIL d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

c. 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pičulin Nataša, Šempe-

ter pri Gorici, Stjenkova ulica 6, vstop 2. 3.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pičulin Martin, Šempeter pri Gorici,
Stjenkova ulica 6, imenovan 2. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15930
Proizvodnja vina iz grozdja; 15980 Proi-
zvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28220 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 28720 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjs-
tva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za

splošno rabo, d.n.; 32200 Prozvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 51130 Posredniš-
tvo 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; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
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;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, sampo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64200 Telekomunikaci-
je; 65210 Finančni zakup (leasing); 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-400510

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00135 z dne 23. 3. 1999
pri subjektu vpisa O.K.M., Proizvodnja in
trgovina d.o.o., Ajdovščina, sedež: Go-
riška 64, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5471214
Dejavnost, izbrisana dne 23. 3. 1999:

2030 Stavbno mizarstvo; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurš-
ke opreme in ortopedskih pripomočkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sam-
postrežnih restavracij, picerij; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55303 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz.

Rg-400511

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00117 z dne 23. 3. 1999
pri subjektu vpisa ELEKTRO PRIMORSKA,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., sedež: Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01335/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5229839
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skrt Karlo, razrešen 15. 3. 1999;
direktor Valentinčič David, Nova Gorica,
Bratov Hvalič 125, Kromberk, imenovan
25. 2. 1999.
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Rg-400512

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00075 z dne 23. 3. 1999
pri subjektu vpisa TIR, Podjetje za trans-
port in trgovino d.o.o., Idrija, sedež: Tom-
šičeva 5, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5563461
Sedež: 5280 Idrija, Arkova 13.

Rg-400513

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00779 z dne 23. 3. 1999
pri subjektu vpisa PRIMEX CONSULTING,
Poslovne storitve d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vipavska c. 13, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanovitelja in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5547067
Ustanovitelj: PRIMORJE EXPORT p.o.,

izstop 7. 10. 1998; Hvala Robert, Volčja
Draga, Volčja Draga 90a, vstop 7. 10.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kalin Miran, razrešen 1. 11. 1998;
direktor Lamut Rastko, Šempeter pri Gori-
ci, Sjenkova 41, imenovan 1. 11. 1998.

Rg-400515

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00062 z dne 24. 3. 1999
pri subjektu vpisa TKK, Tovarna kemičnih
izdelkov in proizvodnja krede, Srpenica
d.d., sedež: Srpenica 1, 5224 Srpenica,
pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5043123
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hrast Janko, razrešen 31. 10. 1998;
zastopnik Skočir Edvard, Kobarid, Potoki
9, razrešen 31. 12. 1998 kot v.d. direktor-
ja in imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Beguš Ada,
Trebše Nada, Ivančič Božidar-Silvo, Trebše
Anton-Mirko in Konec Jožef, vsi izstopili 7.
10. 1997 ter Gruden Milan, Loncner Joži-
ca, Miklavič Marijan, Trebše Nada in Konec
Jožef, vstopili 7. 10. 1997.

Rg-400516

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00937 z dne 25. 3. 1999
pri subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska
industrija d.d., sedež: Tovarniška ulica
14, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pripojitve MLINOTEST-SERVIS
d.o.o., Ajdovščina s temile podatki:

Matična št.: 5132061

Pripojitev družbe MLINOTEST SERVIS
d.o.o., Ajdovščina, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 8. 12. 1998.

Rg-400517

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00115 z dne 26. 3. 1999
pri subjektu vpisa NORDWOOD, Trgovina
in trgovinske storitve d.o.o., Kobarid, se-
dež: Krilanova 10, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/02305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5596564
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Vitežnik Ksenija, razrešena 21. 3.
1999.

Rg-400527

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00123 z dne 30. 3. 1999
pri subjektu vpisa H & D, Turizem in po-
slovne storitve d.o.o., sedež: Prešernova
4, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo osnovnega vložka s temile po-
datki:

Matična št.: 1338382
Osnovni kapital: 73,225.729 SIT
Ustanovitelj: AVALON CASINO DEVEL-

OPMENT C.V., Hoofdorp, Tuinweg 6-10,
vstop 30. 9. 1998, vložek 73,225.729 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400529

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00133 z dne 31. 3. 1999
pri subjektu vpisa PROAGENT, Podjetje
za svetovanje, prodajo in posredovanje
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5443083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lipovšek Ivan, razrešen 15. 10.
1998; zastopnik Vuga Igor, razrešen
30. 11. 1998 kot v.d. direktorja; direktor
Suhadolnik Gregor, Nova Gorica, Cankar-
jeva 2, imenovan 1. 12. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-400491

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00050 z dne 9. 3. 1999
pri subjektu vpisa VETERINARSKA AMBU-
LANTA IDRIJA d.o.o., sedež: Otona Žu-
pančiča 7a, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1303732
Ustanovitelji: Občina Idrija, izstop

30. 12. 1998; Bonča Robert, Cerkno,
Cerkno 276a, vložek 300.000 SIT, Bonči-

na Mira, Spodnja Idrija, Gor. Kanomlja 2,
vložek 620.000 SIT, Fatur Bogomil, Spod-
nja Idrija, Šolska ulica 6, vložek 1,350.000
SIT, Kavčič Drago, Črni vrh, Zadlog 45,
vložek 300.000 SIT, Svetličič Leon, Idrija,
Gorska pot 16, vložek 300.000 SIT, Verd-
nik Matjaž, Idrija, Gorska pot 6, vložek
770.000 SIT – vsi vstopili 17. 2. 1998, ter
Mavsar Nives, Ljubljana, Riharjeva ulica 20,
vstopila 30. 12. 1998, vložila 180.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-400489

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00089 z dne 9. 3. 1999
pri subjektu vpisa TRIGLAVKO, Agencija
za opravljanje drugih zavarovalniških po-
slov d.o.o., sedež: Gradnikove brigade
6, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in njihovih poslovnih deležev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5930677
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 53
Osnovni kapital. 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kocman Cvetko, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 41, vstop 4. 3.
1996, vložek 1,346.420,35 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kolman Zlatko, Koba-
rid, Gregorčičeva 10, vstop 4. 3. 1996,
vložek 269.053,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ferjančič Ivan, Vipava, Budanje
4a, vstop 4. 3. 1996, vložek 269.053,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matavž Da-
nijel, izstop 25. 2. 1999; Ivančič Martina,
izstop 25. 2. 1999; Cej Stojan, Nova Gori-
ca, Ul. 9. maja 5, vstop 4. 3. 1996, vložek
269.053,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavarovalnica TRIGLAV d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 19, vstop 4. 3. 1996, vlo-
žek 1,346.420,35 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400474

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00051 z dne 4. 3. 1999
pod št. vložka 1/02930/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:
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Matična št.: 5737257001
Firma: AGENCIJA TOLMINSKA,

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE, Perovič
k.d., Tolmin – Podružnica Postojna

Skrajšana firma: IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE, Perovič k.d., Tolmin – Po-
družnica Postojna

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Cesta v staro

vas 2
Ustanovitelj: Agencija Tolminska, Izobra-

ževalno središče, Perovič k.d., Tolmin, Tol-
min, Dijaška 14, vstop 11. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Mencini Maja, Vrhnika, Komenske-
ga odreda 86, imenovana 11. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55110 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičih gostinskih obratov; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-400478

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00039 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa AGENCIJA TOLMINSKA
– PEROVIČ, Center za gostinsko in turi-
stično izobraževanje k.d., Tolmin, sedež:
Dijaška 14, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02930/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5737257

Firma: AGENCIJA TOLMINSKA,
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE, Perovič
k.d., Tolmin

Skrajšana firma: IZOBRAŽEVALNO
SREDIŠČE, Perovič k.d., Tolmin

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Dejavnost nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
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; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 8021
Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje;
80302 Visoko strokovno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-400480

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00086 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa AVTOCENTER IDRIJA,
Podjetje za trgovino in avtoservis d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 10, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02054/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vstop in izstop družbeni-
kov in spremembo osnovnih vložkov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5560217
Ustanovitelji: Kržišnik Erik, izstop 30. 9.

1997; AVTOIMPEX d.o.o., Ljubljana, izstop
28. 2. 1998; Kenda Joško, izstop 3. 2.
1999; PERFECTA d.o.o., Idrija, Lapajneto-
va 7, vstop 24. 10. 1995, vložek
4,877.595,85 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; SPEKTER d.o.o., Idrija, Lapajnetova
7, vstop 24. 10. 1995, vložek 4,427.356
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ZAVARO-

VALNICA TRIGLAV d.d., Ljubljana, OE No-
va Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 21, vs-
top 28. 2. 1995, vložek 2,062.364,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvek Armando,
Spodnja Idrija, Meline 11, vstop 28. 2.
1998, vložek 69.330,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hvala Srečko, Idrija, Triglav-
ska 34, vstop 24. 10. 1995, vložek
88.454,95 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jurjavčič Robert, Idrija, Kosovelova 11,
vstop 28. 2. 1998, vložek 69.330,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kermavnar In-
grid, Idrija, IX. korpusa 18, vstop 28. 2.
1998, vložek 300.154,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Krapež Marijan, Idrija,
Mihevčeva 4, vstop 28. 2. 1998, vložek
55.464,55 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kren Andrej, Idrija, Gregorčičeva 41,
vstop 24. 10. 1995, vložek 900.474,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pižmoht
Emil, Spodnja Idrija, Meline 3, vstop 24.
10. 1995, vložek 108.008,80 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pelhan Bojan, Idrija,
Grilčeva 28, vstop 3. 2. 1999, vložek
366.564,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Platiše Marijan, Cerkno, Platiševa 15,
vstop 23. 2. 1996, vložek 492.324,95 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Platiše Gabri-
jel, Ljubljana, Dergomaška 64, vstop 28. 2.
1998, vložek 532.854,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Platiše Mitja, Cerkno,
Mostaniška 40, vstop 28. 2. 1998, vložek
30.015,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Platiše Stanislav, Cerkno, Poče 31, vs-
top 28. 2. 1998, vložek 30.015,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400481

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00098 z dne 5. 3. 1998
pri subjektu vpisa KAFEMA, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Laze 39, Vr-
tojba, Šempeter pri Gorici, sedež: Laze
39, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/03895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1365312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Orzan Michele, razrešen 4. 3. 1999;
direktor Orzan David, Rupa, Via Case Spar-
se 68, imenovan 4. 3. 1999.

Rg-400487

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00103 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa STEKAL, Podjetje za
izdelavo in montažo aluminijastih in ste-
klenih elementov, d.o.o., Tolmin, sedež:
Kozaršče 14d, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/03253/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop družbenika in spremem-
bo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5806623
Ustanovitelja: VETRERIA CIVIDALE

S.N.C., Cividale del Eriuli, Udine, XI Zona
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Industriale Regionale, vstop 7. 7. 1993,
vložek 156.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rieppi Michele, Cividale del Friuli
Via Vecchia di Palma 18, vstop 27. 10.
1998, vložek 624.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-400500

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00084 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpisa CICIBABY, Tovarna
otroških potrebščin d.o.o., Miren pri Go-
rici 129, sedež: Miren pri Gorici 129,
5291 Miren, pod vložno št. 1/02901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5723647
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov.

Rg-400502

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00061 z dne 16. 3. 1999
pri subjektu vpisa ALTO, Veletrgovina in
zastopstvo d.o.o., Renče, sedež: Renški
podkraj 11a, 5292 Renče, pod vložno št.
1/02703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5709865

Firma: ALTO, Veletrgovina in zastop-
stvo d.o.o., Renče, Renški podkraj 11a

Sedež: 5292 Renče, Renški pod-
kraj 11a

Osnovni kapital: 1,670.613 SIT

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 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; 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; 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet;
61100 Pomorski promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 93040 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Rg-400505

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00077 z dne 17. 3. 1999
pri subjektu vpisa TEZA, Podjetje za trgo-
vino in finančni inženiring d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02868/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5720290
Ustanovitelj: Prinčič Božidar, Dobrovo,

Vipolže 32a, vstop 10. 2. 1993, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prinčič Ljubica, izstop 9. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,

tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.
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Rg-400506

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00127 z dne 17. 3. 1999
pri subjektu vpisa EUROINVEST, Gradbe-
na dejavnost, izvajanje, trgovina d.o.o.
Grgar, sedež: Grgar 84, 5251 Grgar, pod
vložno št. 1/03277/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža, spremembo družbe-
nika in poslovnih deležev družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5588359
Firma: EUROINVEST, Gradbena dejav-

nost, izvajanje, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: EUROINVEST d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bazoviš-

ka 4
Ustanovitelji: Pavlovič Radoš, Nova Go-

rica, Bratov Hvalič 142, vstop 21. 2. 1992,
vložek 867.675 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vodopivec Miroslav, izstop 5. 3.
1999; Furlan Igor, Renče, Martinuči 22,
vstop 29. 12. 1994, vložek 452.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Krpan Miran,
Volčja Draga, Volčja Draga 63, vstop 29.
12. 1994, vložek 188.625 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-400507

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00121 z dne 17. 3. 1999
pri subjektu vpisa ALKOOP, Embaliranje
in trgovina d.o.o., Volčja Draga, sedež:
Volčja Draga 11a, 5293 Volčja Draga,
pod vložno št. 1/02315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5598087
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:

1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 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.; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155

Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, sampostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-400514

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00936 z dne 24. 3. 1999
pri subjektu vpisa MLINOTEST SERVIS,
d.o.o., Ajdovščina, sedež: Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi MLINOTEST
d.d., Ajdovščina s temile podatki:

Matična št.: 5686105
Pripojitev k MLINOTEST, Živilska indu-

strija d.d., Ajdovščina, Tovarniška ul. 14, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 8. 12.
1998.

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

Rg-400521

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00143 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa ROTOMATIKA d.o.o., In-
dustrija rotacijskih sistemov, Spodnja
Idrija, sedež: Spodnja Kanomlja 23,
5281 Spodnja Idrija, pod vložno št.
1/00426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5045398
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:

70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72300 Obdelava podat-
kov; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400522

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00126 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa TEHNIŠKI ŠOLSKI

CENTER, NOVA GORICA, sedež: Cankar-
jeva 10, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5089085
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pipan Egon, Nova Gorica, Kidriče-
va 18b, razrešen 28. 2. 1999 kot v.d. rav-
natelja in 1. 3. 1999 imenovan za ravnate-
lja, ki zastopa center brez omejitev.

Rg-400525

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00152 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa ŠINIGOJ, Trgovsko pod-
jetje d.o.o., Dornberk, sedež: Šinigojska
9a, 5294 Dornberk, pod vložno
št.1/00417/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5306469
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:

1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-401981

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00138 z dne 1. 4. 1999
pri subjektu vpisa ŠPEDICIJA ANDREJA,
Mednarodna špedicija in transport
d.o.o., sedež: MMP Vrtojba 1, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/03870/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1357620
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1999:

6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje.

Rg-401983

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00087 z dne 1. 4. 1999
pri subjektu vpisa SAC’S, Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: IV. prekomorske 61, 5270 Ajdov-
ščina, pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
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osnovnega kapitala in družbenikov ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5732182
Osnovni kapital: 2,553.000 SIT
Ustanovitelja: Jež Nevenka, izstop 19. 2.

1999; GEOSS, Proizvodno in trgovsko pod-
jetje d.o.o., Ajdovščina, Cesta 15. maja 13,
vstop 19. 2. 1999, vložek 2.489.175 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gnezda Božo,
Ajdovščina, Bevkova 13, vstop 2. 11. 1992,
vložek 63.825 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jež Nevenka, razrešena 19. 2.
1999; direktor Gnezda Božo, imenovan
19. 2. 1999.

Rg-401984

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00174 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa EPRO, Elektro inženi-
ring d.o.o., Ajdovščina, sedež: Vilharjeva
45, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5311691
Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska

cesta 4b.

Rg-401986

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00106 z dne 6. 4. 1999
pod št. vložka 1/03899/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391500
Firma: ŠPRESIMI, LEZI M IN M, Grad-

bene storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠPRESIMI, LEZI M IN

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

odgovornostjo
Sedež: 5291 Miren, Orehovlje 10
Ustanovitelj: Lezi Muhamet in Lezi Mu-

stafe, oba Suva Reka, Blace, vstop 4. 3.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela.

Rg-401987

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00170 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa MATRIX, Turizem, trgo-
vina, storitve d.o.o., Kojsko, sedež: Koj-
sko 36, 5211 Kojsko, pod vložno št.
1/02527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža ter spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5628288
Firma: MATRIX, turizem, trgovina, sto-

ritve d.o.o.
Skrajšana firma: MATRIX d.o.o.
Sedež: 5212 Dobrovo, Zali breg 10c
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:

2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-401989

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00157 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa PERFECTA, Vodenje in
upravljanje družb d.o.o., Idrija, sedež: Ko-
sovelova 31, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5467926
Sprememba družbene pogodbe z dne

11. 2. 1999.

Rg-401991

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00173 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa PRIMEX CONSULTING,
Poslovne storitve d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vipavska c. 13, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, kapitala, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5547067
Firma: PRIMEX CONSULTING, Poslov-

ne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMEX CONSULTING

d.o.o.
Sedež: 5290 Šempter pri Gorici, MMP

Vrtojba 2b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hvala Robert, Volčja Dra-

ga, Volčja Draga 90a, vstop 7. 10. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lamut Rastko, razrešen 31. 3. 1999;
direktor Hvala Robert, imenovan 31. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-

dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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;
7011 Organizacija izvedbe nepremičinskih
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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-401994

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00082 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa INVALIDSKA DELAVNI-
CA – LIPA AJDOVŠČINA, Podjetje za za-
poslovanje invalidov d.o.o., Ajdovščina,
sedež: Lokarjev drevored 1, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01078/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5422981

Firma: INVALIDSKA DELAVNICA –
LIPA AJDOVŠČINA, Družba za zaposlo-
vanje invalidov d.o.o.

Skrajšana firma: INDEL – LIPA d.o.o.

Osnovni kapital: 62,835.998 SIT

Ustanoviteljica: LIPA AJDOVŠČINA, To-
varna pohištva d.d., Ajdovščina, Lokarjev
drevored 1, vstop 22. 1. 1990, vložek
62,835.998 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Arh Janko, razrešen 9. 2. 1999 kot
v.d. direktorja; zastopnica Slemič Tanja, Aj-

dovščina, Župančičeva 14, imenovana 9. 2.
1999, kot v.d. direktorice, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-401997

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00617 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa IDEAL, Modna konfek-
cija Nova Gorica d.d., sedež: Cesta 25.
junija 25, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00969/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040078
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Silič Ivo, Tolmin, Zatolmin 64d, raz-
rešen 24. 8. 1998 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Božič Irena, Kos
Adrijana in Hadalin Zorana izstopili 19. 8.
1998; Čibej Valerija, izstop 17. 8. 1998 ter
Matjaševič Ivan, Kos Adrijana, Hadalin Zo-
rana, Matjaševič Ivan in Božič Irena, vstopili
19. 8. 1998 in Tomažič Lidija, vstopila
17. 8. 1998.

Rg-401998

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00139 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa IKA, Industrijska kon-
fekcija Ajdovščina d.d., sedež: Tovarniš-
ka 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5144124
Člani nadzornega sveta: Jereb Radovan,

izstop 1. 12. 1998; Leban Jožef, vstop
16. 12. 1998.

Rg-401999

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00153 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa JAVNI ZAVOD ZA
ŠPORT, NOVA GORICA, sedež: Nova Go-
rica, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5987261
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-

zič Miloš, Nova Gorica, Delpinova 24, raz-

rešen 9. 12. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-402001

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00148 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa GATIS-CO, Goriški avto-
transport, trgovina in storitve d.o.o.,
Šempeter pri Gorici, sedež: Žnidarčiče-
va 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/01700/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5496152
Člani nadzornega sveta: Černe Vojko,

Rojc Vinko, Hoban Alessandro, Lah Ivo in
Nemec Darko, vsi izstopili 18. 4. 1998 ter
Peršolja Ljubo, Močnik Gabrijel, Simsič Edi,
Mamilovič Franc in Černe Vojko, vstopili
18. 4. 1998.

Rg-402002

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00146 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za
varovanje premoženja d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenikov in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5174546
Ustanovitelja: Kodele Franc, izstop 21. 1.

1999; Peterka Janez, izstop 9. 2. 1999;
Maleš Mile, izstop 9. 3. 1999; Ipavec Egon,
Nova Gorica, Vinka Vodopivca 69, vstop 15.
10. 1994, vložek 2,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; INTERTRONICS, Alarm-
novarnostni sistemi d.o.o., Nova Gorica, No-
va Gorica, Gradnikove brigade 9, vstop
20. 1. 1998, vložek 16,340.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-402003

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00177 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa VARMONT, Varilstvo in
ključavničarske storitve d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: IX. korpus 106, 5250 Sol-
kan, pod vložno št. 1/02732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5694493
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999:

2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizivodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
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in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava 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 lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3511 Gradnja in popra-
vilo ladij; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 6022 Dejavnsot
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-402004

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00175 z dne 9. 4. 1999
pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA d.o.o., sedež: Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00129/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo osnovnega vložka družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5044421
Osnovni kapital: 33.275,045.554,56

SIT
Ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA, ki

jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, vstop 30. 8. 1996,
vložek 33.275,045.554,56 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-402007

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 98/00901 z dne 12. 4. 1999
pod št. vložka 1/03901/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358391
Firma: GORIŠKI SEJEM, Organiziranje

sejmov in sejemske storitve d.o.o.
Skrajšana firma: GORIŠKI SEJEM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-

ve brigade 6
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Območna obrtna zbornica

Nova Gorica, Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 6, vstop 6. 10. 1998, vložek
2,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; MEBLO, Družba za opravljanje poslov-
nih storitev d.o.o., Nova Gorica, Nova Gori-
ca, Industrijska 5, vstop 5. 10. 1998, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mestna občina Nova Gorica, Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vstop 5. 10.
1998, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Faganelj Cvetko, Portorož, Obala
113, Lucija, imenovan 6. 10. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 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.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-402008

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00186 z dne 12. 4. 1999
pri subjektu vpisa PRIKEM, Trgovina in
zastopanje, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02878/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo osnovnih vložkov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719828
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lamut Rastko, Šempeter

pri Gorici, Stjenkova 41, vstop 28. 10.
1992, vložek 1,890.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krusič Lamut Inga, Šempeter
pri Gorici, Stjenkova 41, vstop 30. 12.
1994, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
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no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 De-
javnost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-402009

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00122 z dne 13. 4. 1999
pri subjektu vpisa COMCOM, Računalniš-
tvo – komunikacije d.o.o., Idrija, sedež:
Vojkova 4, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01996/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5546052
Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomu-
nikacije.

Rg-402010

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00162 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa VALMETAL, export-im-
port d.o.o., Volčja Draga, sedež: Volčja
Draga 90a, 5293 Volčja Draga, pod vlož-
no št. 1/03014/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5814472

Firma: VALMETAL, export-import
d.o.o.

Skrajšana firma: VALMETAL d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba 2b
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hvala Robert, Volčja Dra-

ga, Volčja Draga 90a, vstop 15. 3. 1993,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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;
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; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-402011

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00163 z dne 15. 4. 1999
pod št. vložka 1/02766/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:
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Matična št.: 5692806002

Firma: PRIMET, Trgovina in zastopa-
nje d.o.o., POSLOVNA ENOTA NOVA
GORICA

Skrajšana firma: PRIMET d.o.o., PE No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: domača podružnica

Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 31

Ustanovitelj: PRIMET, Trgovina in zasto-
panje d.o.o., Šempeter pri Gorici, MMP Vr-
tojba 2b, vstop 15. 4. 1999, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hvala Robert, imenovan 17. 3.
1999, kot poslovodja zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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;
7011 Organizacija izvedbe nepremičinskih
projektov za trg; 7012 Trgovanja 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-402012

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00164 z dne 15. 4. 1999
pri subjektu vpisa PRIMET, Trgovina in za-
stopanje d.o.o., Nova Gorica, sedež: Vi-
pavska c. 13, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02766/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5692806
Firma: PRIMET, Trgovina in zastopa-

nje d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMET d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba 2b
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Hvala Robert, Volčja Dra-

ga, Volčja Draga 90a, vstop 28. 10. 1992,
vložek 20,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
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aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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 organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanja z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-

vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-402013

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00208 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa JOY, Ekonomske stori-
tve, trgovina in svetovanje d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Gradnikove brigade 53,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5365929

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borjančič Janko, razrešen 6. 4.
1999; direktorica Borjančič Tatjana, Šem-
peter pri Gorici, Pod Lazami 42, Vrtojba,
imenovana 6. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-402015

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00189 z dne 19. 4. 1999
pri subjektu vpisa MURENC TRADE, Po-
sredništvo in trgovina d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Bratov Hvalič 4, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03551/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5925061

Osnovni kapital: 26,831.000 SIT

Ustanovitelja: Murenc Silvan in Murenc
Mojka, oba Nova Gorica, Bratov Hvalič 4,
vstopila 3. 11. 1995, vložila po 13,415.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Murenc Mojka, imenovana 30. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 34200 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopotrežnih restavracij, picerij; ; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6711 Dejavnost fi-
nančnih trgov; 74400 Oglaševanje;  9303
Druge dejavnosti za nego telesa.

Dejavnost, izbrisana  dne 19. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane

dejavnosti, d.n.; 6711 Storitve finančnih tr-
gov;7440 Ekonomsko propagiranje; 93040
Druge storitve za nego telesa.

Rg-402016

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00128 z dne 20. 4. 1999
pri subjektu vpisa SOČA, Vodnogospodar-
sko podjetje p.o., Nova Gorica, sedež:
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme,
skrajšane firme, kapital, spremembo usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnika in člane
nadzornega sveta in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5151490

Firma: SOČA, Vodnogospodarsko
podjetje d.d., Nova Gorica

Skrajšana firma: SOČA VGP d.d., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 247,297.000 SIT

Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 20. 10. 1998, vložek 12,109.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Republika
Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vs-
top 20. 10. 1998, vložek 191.210.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 20.
10. 1998, vložek 15,609.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 20. 10. 1998, vložek 5,609.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; delavci po in-
terni razdelitvi, Nova Gorica, Industrijska c.
2, vstopili 20. 10. 1998, vložili 11,217.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delavci
po notranjem odkupu, Nova Gorica, Indu-
strijska c. 2, vstopili 20. 10. 1998, vložili
11,543.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Harej Jožef, razrešen 20. 4. 1999
kot v.d. direktorja; direktorica Pirjevec San-
dra, Nova Gorica, Ivana Regenta 36, ime-
novana 10. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Batagelj Franjo,
Harej Jožef, Krapež Albin, Batič Silvana in
Gabrijelčič Zlatko, vsi vstopili 10. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 4. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
55302  Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, številka LP 01518/01996 – 1999/IZ z
dne 11. 3. 1999.
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Rg-402017

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00248 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
VIPAVA, zadruga z omejeno odgovor-
nostjo, Vipava, sedež: Glavni trg 15,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/01211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150051

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blažina Igor, razrešen 19. 4. 1999;
zastopnik Poljšak Marjan, Ajdovščina, Šibe-
niška 21, imenovan 19. 4. 1999, zastopa
zadrugo brez omejitev.

Rg-402018

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00257 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRA-
NA ERJAVCA NOVA GORICA, sedež: Ki-
dričeva 36, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00208/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5221625
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Valič Sonja, razrešena 14. 4. 1999
kot v.d. ravnateljice; ravnateljica Rajko Zor-
ka, Šempeter pri Gorici, Stjenkova 32, ime-
novana 15. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-402019

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00259 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa EKO – VIGNUDA d.o.o.,
Trgovina z električnim materialom, se-
dež: Erjavčeva ul. 45, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/03492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5899770
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Uli-

ca goriške fronte 46.

Rg-402020

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00216 z dne 23. 4. 1999
pod št. vložka 1/03902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411624

Firma: LIKAR PROJEKTIRANJE, Pod-
jetje za projektiranje in nadzor elektroin-
stalacij, Idrija d.o.o.

Skrajšana firma: LIKAR PROJEKTIRAN-
JE d.o.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Likar Vladimir, Idrija, Pot
sv. Antona 1, vstop 16. 3. 1999, vložek

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

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Likar Vladimir, imenovan 16. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-402021

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00260 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa MATRIX, Turizem, trgo-
vina, storitve d.o.o., sedež: Zali breg 10c,
5212 Dobrovo, pod vložno št.
1/02527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa opr. št. Srg 170/99
z dne 6. 4. 1999 z vpisom pravilne firme s
temile podatki:

Matična št.: 5628288
Firma: MATRIX, Proizvodnja drugih iz-

delkov d.o.o.

Rg-402023

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00266 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa HYGEA, Podjetje za sve-
tovanje, organiziranje, storitve in trgovi-
no, Idrija d.o.o., sedež: Beblerjeva 10,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01441/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5453135

Sedež: 5282 Cerkno, Travnik 35

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1999:
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje.

Rg-402024

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00263 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa NATURAL JUST, Trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: Partizanska
27, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.

1/03601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5833710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Simčič-Rutar Alenka, razrešena
23. 4. 1999; prokurist Komel Sebastjan,
Solkan, Trg Plenčiča 23, imenovan 24. 4.
1999.

Rg-402026

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00268 z dne 29. 4. 1999
pod št. vložka 1/03904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403559
Firma: HOTELI MANZATO d.o.o.
Skrajšana firma: HOTELI MANZATO

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ob-

mejna 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Manzato Franco, Ceggia,

Via 25. Aprile 2, vstop 23. 4. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Manzato Franca, Ceggia, Via Dante Alighie-
ri 46, vstop 23. 4. 1999, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Manzato
Bruno, Ceggia, Via Noghera 46, vstop
23. 4. 1999, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Manzato Bruno, imenovan 23. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1999:
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302  Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 50303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 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); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavno-
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NOVO MESTO

Rg-400643
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00130 z dne 29. 3.
1999 pri subjektu vpisa JURE d.o.o., po-
slovne, trgovske in gostinske storitve,
Novo mesto, sedež: Kandijska 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža – točnega naslova, uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upo-
rabi standardne klasifikacije dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5657865
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandij-

ska 19
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:

45310 Električne inštalacije; 51210 Trgo-
vina 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; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
513600 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

sti za nego telesa; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-402027

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00256 z dne 29. 4. 1999
pod št. vložka 1/03903/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404474
Firma: FELB, Proizvodnja, storitve in

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

c. 66
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Feltrin Branko, Šempeter

pri Gorici, Ulica 9. septembra 75, Vrtojba,
vstop 24. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Feltrin Branko, imenovan 24. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2652
Proizvodnja apna; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 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; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7012 Tr-
govanje 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, 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 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Rg-402028

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 99/00246 z dne 29. 4. 1999
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA TRGOVINA d.o.o., Šempeter, sedež:
Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/02115/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev k prevzemni
družbi ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., s te-
mile podatki:

Matična št.: 5562996
Pripojitev k družbi ISKRA AVTOELEKTRI-

KA d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 24. 3. 1999.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.
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52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi 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 toa-
letnimi 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
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 71402 Dejav-
nost videotek; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 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.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pod šifro K 74.120 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-400644
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00101 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/04083/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
komanditne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1404067
Firma: LES – ALMA HURTIĆ, trgovina

z lesom, k.d.
Skrajšana firma: LES – ALMA HURTIĆ,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba

Sedež: 8000 Novo mesto, Žlebej 13
Ustanoviteljica: Hurtić Alma, Novo me-

sto, Žlebej 13, vstop 1. 3. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem kot
komplementar; ter en komanditist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hurtić Alma, imenovana 1. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Krdžalič Ferzeta, Novo mesto, Žle-
bej 13, imenovana 1. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

Pogodba o ustanovitvi komanditne druž-
be z dne 1. 3. 1999.

Rg-400647
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00128 z dne 29. 3.
1999 pri subjektu vpisa BELLO, Trans-
port in trgovina, Straža pri Novem me-
stu, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 40,
8351 Straža pri Novem mestu, pod vlož-
no št. 1/01603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5461936
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 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; 51570 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.

Rg-400650
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00072 z dne 17. 3.
1999 pod št. vložka 1/04079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča samostojne-
ga podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1391933
Firma: MESARSTVO CVETAN, Anton

Cvetan s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjet-

nik
Sedež: 8230 Mokronog, Stari trg 23
Ustanovitelj: Cvetan Anton, Trebelno,

Cikava 14, vstop 26. 2. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvetan Anton, imenovan 26. 2.
1999, zastopa podjetje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
0123 Reja prašičev; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 6024
Cestni tovorni promet.

Akt o ustanovitvi z dne 26. 2. 1999.

Rg-400651
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00073 z dne 26. 3.
1999 pod št. vložka 1/04079/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1391933001
Firma: MESARSTVO CVETAN, Anton

Cvetan s.p., MESNICA ŠMIHEL
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmihel 16
Ustanovitelj: Mesarstvo Cvetan, Anton

Cvetan s.p., Mokronog, Stari trg 23, vstop
26. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot us-
tanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cvetan Anton, Trebelno, Cikava
14, imenovan 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
26. 2. 1999.

Rg-400652
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00074 z dne 26. 3.
1999 pod št. vložka 1/04079/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1391933002
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Firma: MESARSTVO CVETAN, Anton
Cvetan s.p., MESNICA POD TRŠKO
GORO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško

goro 25
Ustanovitelj: Mesarstvo Cvetan, Anton

Cvetan s.p., Mokronog, Stari trg 23, vstop
26. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot us-
tanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cvetan Anton, Trebelno, Cikava
14, imenovan 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
26. 2. 1999.

Rg-400653
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00075 z dne 26. 3.
1999 pod št. vložka 1/04079/03 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1391933003
Firma: MESARSTVO CVETAN, Anton

Cvetan s.p., MESNICA TREBNJE
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8210 Trebnje, Jurčičeva uli-

ca 1
Ustanovitelj: Mesarstvo Cvetan, Anton

Cvetan s.p., Mokronog, Stari trg 23, vstop
26. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot us-
tanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cvetan Anton, Trebelno, Cikava
14, imenovan 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki.

Sklep o ustanovitvi podružnice z dne
26. 2. 1999.

Rg-400655
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00099 z dne 25. 3.
1999 pod št. vložka 1/01305/02 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
domače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5587352003
Firma: POPOTNIK, avtobusni promet

in trgovina Telčice d.o.o., Podružnica
Dobrava

Skrajšana firma: POPOTNIK d.o.o., Po-
družnica Dobrava

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8275 Škocjan, Dobrava pri

Škocjanu št. 59
Ustanovitelj: POPOTNIK, avtobusni pro-

met in trgovina Telčice d.o.o., Škocjan,
Telčice 6a, vstop 25. 2. 1999, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rupar Jože, Škocjan; Telčice 6a,
imenovan 25. 2. 1999, zastopa podružni-
co brez omejitev; zastopnica Rupar Ivica,
Škocjan, Telčice 6a, imenovana 25. 2.
1999, kot namestnica direktorja zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje.

Sklep o ustanovitvi domače podružnice
z dne 25. 2. 1999.

Rg-400657
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00094 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa RENA, trgovina,
posredništvo in proizvodnja Srebrniče
d.o.o., sedež: Srebrniče 2a, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03477/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve deleža, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5804183
Osnovni kapital: 2,188.739,40 SIT
Ustanovitelj: Repovž Nevenka, izstop

23. 2. 1998; Repovž Tomaž, Novo mesto,
Srebrniče 2a, vstop 23. 12. 1998, vložek
2,188.739,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovina

na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74700 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-400658
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00104 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa INTERLES, pro-
izvodno in trgovsko Metlika d.o.o., se-
dež: Svržaki 9, 8330 Metlika, pod vlož-
no št. 1/00328/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5295025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dragovan Slavko, razrešen 25. 2.
1999; družbenica Dragovan Mira, Metlika,
Svaržaki 9b, razrešena 25. 2. 1999 kot
namestnica direktorja in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.
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Rg-400659
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00123 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa ARHITEKTON, in-
ženiring, projektiranje, d.o.o., Novo me-
sto, sedež: Brod 76, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/00466/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije s temile podatki:

Matična št.: 5743621
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1412 Pridobiva-
nje apnenca, sadre in krede; 1413 Prido-
bivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 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; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ru-
šenje 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
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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,

meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-400661
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00064 z dne 24. 3.
1999 pod št. vložka 1/04080/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1392077
Firma: KARTUZIJA PLETERJE, Kme-

tijstvo d.o.o.
Skrajšana firma: KARTUZIJA PLETER-

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

odgovornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Drča 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: KARTUZIJA PLETERJE,

Šentjernej, Drča 1, vstop 5. 1. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fischer Rupert, Šentjernej, Drča 1,
imenovan 5. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Simončič Jože, Šent-
jernej, Cerov log 74, imenovan 5. 1. 1999,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0130 Me-
šano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 7012 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 5. 1. 1999.

Rg-400662

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00087 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa VISOKA ŠOLA ZA
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE, NOVO
MESTO, sedež: Prešernov trg 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/04019/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1271229
Sedež: 8000 Novo mesto, Na Lo-

ko 2.

Rg-400663

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00109 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba
za upravljanje investicijskih skladov
d.o.o., Novo mesto, sedež: Novi trg 11,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5858127

Ustanovitelj: Štimac Miroslav, izstop 26.
2. 1999; MEGAFIN, družba za investiranje
in nepremičnine, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 22, vstop 26. 2. 1999, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400666

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00519 z dne 15. 3.
1999 pod št. vložka 1/04078/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1365452

Firma: CAT LOGISTIC, transportna
d.o.o.

Skrajšana firma: CAT LOGISTIC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranj-
ska 4

Osnovni kapital: 5,000.000 SIT

Ustanovitelj: CAT, Campagnie d’Affrete-
ment et de Transport, 92100 Boulogne-Bil-
lancourt, 82, rue du Point du Jour, vstop
15. 12. 1998, vložek 5,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Besnard Yves Georges, Wien, Wa-
sagasse 26, imenovan 10. 12. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Metelko Neža, Šentjernej, Gorenja Brezo-
vica 5, imenovana 10. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
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.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 15. 12. 1998.
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Rg-400668
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00080 z dne 10. 3.
1999 pri subjektu vpisa FENIX TRADE,
Trgovina, zastopanje in proizvodnja No-
vo mesto, d.o.o., sedež: Kandijska 18,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5689732
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandij-

ska 20.

Rg-400670
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00035 z dne 4. 3.
1999 pri subjektu vpisa FERROČRTALIČ,
uvoz-izvoz, d.o.o., Sela 47, Dolenjske
Toplice, sedež: Sela 47, 8350 Dolenj-
ske Toplice, pod vložno št. 1/02921/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712459
Osnovni kapital: 20,250.000 SIT
Ustanovitelj: Črtalič Bojan, Novo me-

sto, Paderšičeva 36, vstop 7. 12. 1992,
vložek 20,250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih.

Rg-400737
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00065 z dne 3. 3.
1999 pri subjektu vpisa ALP – STROJ,
gradbeno podjetje Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Cesta brigad 51, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/03786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5908027
Ustanovitelj: Tratar Božidar, Novo me-

sto, Prešernov trg 14, vstop 19. 7. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Belavić Aleksandar, izstop 1.
12. 1998.

Rg-400738
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00083 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa POPOTNIK, avto-
busni promet in trgovina Telčice d.o.o.,
sedež: Telčice 6a, 8275 Škocjan, pod
vložno št. 1/01305/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti,
spremembo zastopnika in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5587352

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Rupar Ivica, Škocjan, Telčice 6a,
imenovana 25. 2. 1999, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5211 Tr-
govina 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 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 toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 2. 1999.

Rg-400950
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00127 z dne 1. 4.
1999 pod št. vložka 1/04084/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.:1404075
Firma: BIO CLUB, podjetje za trgovi-

no in turizem d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: BIO CLUB d.o.o., No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Koroška

vas 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bender Reinhard Lorenz,

Saaldorf Sillersdorf, Nemčija, Buchholz-
weg 13, vstop 26. 3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bender Reinhard Lorenz, imenovan
26. 3. 1999, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1999:
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 26. 3. 1999.

Rg-400954
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00110 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa TRIMO, inženi-
ring in proizvodnja montažnih objektov,
d.d., sedež: Prijatljeva 12, 8210 Treb-
nje, pod vložno št. 1/00005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
statuta in spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5033411
Dejavnost, izbrisana dne 31. 3. 1999:

2862 Proizvodnja drugega orodja; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin;
28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55510 Dejavnost menz;
6521 Finančni zakup (leasing); 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 74150 De-
javnost holdingov.

Sprememba statuta z dne 11. 3. 1999.

Rg-400952
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00067 z dne 31. 3.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovar-
na industrijskih tesnil in orodij, d.o.o.,
Velika Loka, sedež: Velika Loka, 8212
Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Ustanovitelji: Barle Jože, izstop 15. 2.

1999; Gorjup Marija Dragica, izstop 26. 1.
1999; Gorjup Nataša, izstop 26. 1. 1999;
Kozlevčar Beno, izstop 26. 1. 1999; Pro-
sen Janez, Šentvid, Temenica 29, vstop
24. 4. 1991, vložek 1,251.393,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uhan Karel,
Trebnje, Ul. Dolenjskega odreda 13, vstop
21. 11. 1991, vložek 1,186.141,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ponikvar Vla-
dimir, Trebnje, Cankarjeva 25, vstop 24.
4. 1991, vložek 1,394.881,60 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rus Mojca, Velika
Loka, Velika Loka 40a, vstop 21. 12.
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1991, vložek 1,164.412,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Udovč Leopold, Treb-
nje, Pehanijeva 1, vstop 24. 4. 1991, vlo-
žek 2,401.166,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pintarič Jože, Trebnje, Reber
4, vstop 24. 4. 1991, vložek
1,796.542,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-400955
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00131 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa KAJTAZ, trgovi-
na, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o., se-
dež: Šegova 6, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02694/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5669499
Ustanovitelj: Bukovec Vid, izstop 24. 3.

1999; Kajtazović Sakib, Novo mesto, Še-
gova 6, vstop 26. 2. 1992, vložek
1,507.145,55 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402

Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-400957
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00138 z dne 6. 4.
1999 pri subjektu vpisa MERCATOR – DO-
LENJSKA, trgovina, storitve, d.d., sedež:
Livada 8, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00921/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5002451
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 12.

1998, da se osnovni kapital z vložki pove-
ča za 2.265,440.000 SIT.

Rg-401456
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00096 z dne 7. 4.
1999 pri subjektu vpisa SOMEX INTER-
NATIONAL, Trgovina in posredništvo
d.o.o., Novo mesto, sedež: Pod Trško
goro 45, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03919/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5981000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rožič Martina, razrešena 14. 12.
1998; direktor Rožič Marjan, Novo mesto,
Pod Trško goro 45, imenovan 14. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bezjak Andreja, imenovana 28. 10.
1998, zastopa zadrugo kot predsednica za-
druge, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01300
Mešano kmetijstvo; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 15310 Predelava in
konzerviranje krompirja; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 15410 Proiz-
vodnja surovega olja in maščob; 15850
Proizvodnja testenin; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-301581
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00307 z dne 25. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA
VZDRŽEVANJE IN VARSTVO CEST PTUJ,
p.o., sedež: Zagrebška cesta 49a, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/01205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, skrajša-
ne firme, pravnoorg. oblike, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov, nadzorne-
ga sveta in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143284
Firma: CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
Skrajšana firma: CP PTUJ d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 191,147.000 SIT
Ustanovitelji: Cestno podjetje Maribor,

n.sub.o. TOZD za vzdrževanje in varstvo
cest Ptuj o.sub.o., izstop 20. 10. 1998;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložek 8,072.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vložek 8,072.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 160, vložek
41,810.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve (po prilogi), vložili 16,079.000 SIT,
upravičenci notranjega odkupa (po prilogi),
vložili 6,688.000 SIT, Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vložek
83,340.000 SIT, Mestna občina Ptuj, vlo-
žek 22,174.000 SIT, Občina Ormož, vlo-
žek 4,912.000 SIT, vsi vstopili 20. 10.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Veingerl Ferdinand, Ptuj, Orešje 164,
razrešen 20. 10. 1998 in imenovan za pred-
sednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Turk Martin, Ptuj, Ge-
rečja vas 1a, imenovan 20. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Polajnko Angel,
Visenjak Slavko, Kraljevič Zdenko, Bedrač
Janko, Resnik Branko in Berden Martin, vsi
vstopili 20. 10. 1998.

PTUJ

Rg-300746
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00343 z dne 19. 1. 1999 pod
št. vložka 1/09611/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357565
Firma: VRTNARSKA ZADRUGA VRT.

KO PTUJ z.o.o.
Skrajšana firma: VRT. KO PTUJ z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Aškerčeva 9
Osnovni kapital. 600.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Ivan, Sveti Tomaž,

Savci 41, vložek 50.000 SIT, Jerebič Ma-
rinka, Dornava, Dornava 90, vložek 50.000
SIT, Pondrk Peter, Sveti Tomaž, Rakovci
44, vložek 50.000 SIT, Čuš Srečko, Ptuj,
Spodnji Velovlek 1b, vložek 50.000 SIT,
Matjašič Stanko, Ptuj, Ribiška pot 22, vlo-
žek 50.000 SIT, Jerenec Franc, Ptujska
Gora, Sp. Popovci 6a, vložek 50.000 SIT,
Črešnik Jože, Markovci pri Ptuju, Bukovci
170, vložek 50.000 SIT, Bezjak Andreja,
Ptuj, Belšakova 13, vložek 50.000 SIT, De-
beljak Marinka, Cirkulane, Paradiž 29, vlo-
žek 50.000 SIT, Ozvaldič Jožica, Videm pri
Ptuju, Dravci 2, vložek 50.000 SIT, Pehan
Slavica, Ptuj, Grajenščak 36, vložek 50.000
SIT, Janžekovič Slavica, Gorišnica, Mala vas
41a, vložek 50.000 SIT – vstopili 28. 10.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 26630 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 26820 Proi-
zvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 37200 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 45110 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45320 Izolacijska dela; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil 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.; 72300 Obdelava podatkov;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LPS 1462/559-IZ z
dne 18. 11. 1998

Rg-301583
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00330 z dne 26. 1. 1999 pod
št. vložka 1/09613/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Ljubljana in spremembo firme ter se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5536758
Firma: A & MOBIL, prodaja vozil d.o.o.
Skrajšana firma: A & MOBIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Ob Dravi 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PAAM – AUTO, podjetje za

prodajo avtomobilov, avtomateriala, marke-
ting avto Zavrč d.o.o., Zavrč, Zavrč 7a, vs-
top 29. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Furjan Robert, Zavrč, Zavrč 7a, ime-
novan 29. 12. 1995, zastopa družbo brez

omejitev; prokuristka Furjan Iris, Cirkulane,
Cirkulane 34b, imenovana 27. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1999:
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;
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proiz-
vodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maš-
čob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinars-
tvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja 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; 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 Proi-
zvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 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 Proi-
zvodnja 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; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izo-
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latorjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 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 gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2721 Proizvod-
nja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja je-
klenih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 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 Proiz-
vodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja ne-
električnih 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 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, 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 Proi-
zvodnja 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; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proi-
zvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-

mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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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.; 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); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6022 Storitve taksistov; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-

nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 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 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 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, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniš-
kih šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
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.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjs-
tva z zaposlenim osebjem.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Ljubljana kot
DAEMOBIL, prodaja vozil d.o.o., Tržaška
135, Ljubljana, pod reg. št. vl.1/30730-00.

Rg-301584
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00312 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa BUTMIR, projektiranje, in-
ženiring in izvajanje gradbenih del
d.o.o., sedež: Osojnikova 3-5, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe, zastopnikov, dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5871107
Sedež: 2250 Ptuj, Osojnikova 3
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Omerović Refija, razrešen 20. 10.
1998; prokurist Kanlić Samra, Ptuj, Arbaj-
terjeva 9, imenovan 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1999:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 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; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 – ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje “razen revizij-
ske dejavnosti”.

Rg-301586
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00294 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa AGIS, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje podje-
tij d.o.o., sedež: Rajšpova ulica 16, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.d., spremembo firme, skrajšane
firme, družbenikov, poslovnih deležev, de-
javnosti, zastopnikov in tipa zastopnika ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037603
Firma: AGIS, družba za ustanavljanje,

financiranje in upravljanje podjetij d.d.,
Ptuj

Skrajšana firma: AGIS d.d., Ptuj
Pravnoorog. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 17. 9.
1992, vložek 195,617.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; SIGMA PTUJ p.o., iz-
stop 18. 9. 1998; TAP Ptuj, izstop 18. 9.
1998; AGIS ZAVORE d.o.o., Ptuj, Rajšpo-
va 16, vstop 18. 9. 1998, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; DELMA
d.o.o., Ptuj, Rajšpova 16, vstop 18. 9.
1998, vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; AGIS PLUS d.o.o., Ptuj, Rajšpo-
va 16, vstop 18. 9. 1998, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; AGIS
PLASTIFICIRNICA d.o.o., Ptuj, Rajšpova
16, vstop 18. 9. 1998, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Papst Cvetka, razrešena 18. 9. 1998; di-
rektor Čokl Anton, Ptuj, Ulica Jožefe Lacko-
ve 23, razrešen 18. 9. 1998 in imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mojsilovič Gor-
dana, Lapajne Anže in Kovše Ema, vstopili
18. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-301590
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00130 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa EURO-M, trgovina in stori-
tve d.o.o., sedež: Povodnova 15, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/07327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5836107
Firma: EURO-M GROUP, Mikrofilter

tehnika, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: EURO-M Group d.o.o.

Rg-301591
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00308 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ČISTO MESTO PTUJ, pod-
jetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o.,
sedež: Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/06283/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo imena za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5657148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koter Andrija, Ptuj, Peršonova 18,
imenovan 31. 8. 1992, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-301593
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00002 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TMD INVEST, podjetje za
investicijsko dejavnost, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/07227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5702437
Sedež: 2250 Ptuj, Prešernova ulica

17.

Rg-301596
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00209 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa HOSTING, turistično sve-
tovanje, gostinstvo in turizem d.o.o., se-
dež: Prešernova 6, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/05677/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5640652
Sedež: 2250 Ptuj, Miklošičeva ulica 5.

Rg-301597
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00003 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KODERMAN, trgovina in
marketing d.o.o., sedež: Trubarjeva 6,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02700/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5828350
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:

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;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 7. 1.
1999.

Rg-301598
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00007 z dne 29. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKI KOMBINAT
PTUJ, poljedelstvo, govedoreja, prašiče-
reja, proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovi-
na d.d., sedež: Muzejski trg 2, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/00499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, članov nadzornega sveta in sta-
tuta družbe s temile podatki:

Matična št.: 5150167
Osnovni kapital: 3.411,416.000 SIT

Člani nadzornega sveta: dr. Bohinc Ra-
doslav, Horvat Branko, Jarc Alojz, dr. Re-
povž Leon, mag. Toplek Danilo, Šilak Franc
in Vratič Milan, vsi izstopili 17. 12. 1998;
Bohinc Rado, Horvat Branko, Jarc Alojz,
Repovž Leon, Toplek Danilo, Šilak Franc in
Vratič Milan, vstopili 17. 12. 1998.

Vpiše se sprememba statuta družbe z
dne 17. 12. 1998.

Rg-301601
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00335 z dne 10. 2. 1999 pod
št. vložka 1/09615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1357581
Firma: CSO ORMOŽ, center za starej-

še občane d.o.o.
Skrajšana firma: CSO ORMOŽ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska cesta 6
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelja: Občina Ormož, Ormož,

Ptujska cesta 6, vstop 9. 9. 1998, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; SKB investicijsko podjetje d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska cesta 56, vstop 9. 9. 1998,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burgar Bojan, Ormož, Kolodvorska
cesta 2, imenovan 16. 11. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1999:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85311 Dejavnost do-
mov za starejše; 85315 Druge oblike insti-
tucionalnega varstva; 85324 Druge social-
ne dejavnosti.

Rg-302608
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00009 z dne 15. 2. 1999 pod
št. vložka 1/09616/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365690
Firma: TIMA-TGS, trgovina, gostinstvo

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TIMA-TGS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Pavlovci 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Voršič Srečko, Ormož, Pa-

vlovci 15a, vstop 4. 2. 1999, vložek
1,876.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Voršič Tea, Ormož, Pavlovci 15a, vstop
4. 2. 1999, vložek 112.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Voršič Sandi, Ormož,
Pavlovci 15a, vstop 4. 2. 1999, vložek
112.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Voršič Srečko, imenovan 4. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55220 Storitve
kampov; 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.

Rg-302614
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00351 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/09619/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 1365894
Firma: MESO IZDELKI ŽERAK, Anton

Žerak s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 2286 Podlehnik, Podlehnik 8a
Ustanovitelj: Žerak Anton, Podlehnik,

Podlehnik 8a, vstop 28. 12. 1998, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žerak Anton, imenovan 28. 12.
1998, zastopa podjetje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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 ne-
specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na 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; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230
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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, “razen posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”.

VSEBINA

Sodni register 4793
Koper 4793
Krško 4807
Ljubljana 4810
Maribor 4859
Murska Sobota 4894
Nova Gorica 4899
Novo mesto 4924
Ptuj 4929
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O ZAKONSKI ZVEZI
q IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH število izvodov

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

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKPREDPISI O ZAKONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZIONSKI ZVEZI
INININININ DRDRDRDRDRUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERUŽINSKIH RAZMERJIHJIHJIHJIHJIH
z uvodom prof. dr. Karla Zupančiča
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih velja že več kot dvajset let, njegovo prečiščeno
besedilo pa je izšlo pred desetimi leti. Ker se časi spreminjajo, to vpliva tudi na drugačno
obravnavo veljavnih zakonskih določb. Profesor ljubljanske pravne fakultete dr. Zupančič v
dopolnjenem besedilu svojega uvoda opozarja na nove poglede na tem področju in posebno
pozornost namenja temeljnim človekovim pravicam v zvezi s partnerskimi skupnostmi in družino ter
novim trendom v primerjalnem pravu.

V zbirki so poleg zakona objavljeni tudi členi novega zakona o pravdnem postopku, ki bodo vplivali
na drugačen sodni postopek tudi ob razvezah zakonske zveze in ugotavljanju očetovstva, zakoni o
osebnem imenu, matičnih knjigah itd. Na koncu knjige pa so tudi nove določbe zakona o
družinskih prejemkih o otroškem dodatku.

Cena 2290 SIT 10489
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ZAKON O PRAVDNEM
POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom
dr. Aleša Galiča
Kaj ima marseljeza skupnega s prvim zakonom o pravdnem postopku? Združuje ju 14. julij. Ko so
v Franciji na državni praznik prepevali svojo himno, je v Sloveniji začel veljati zakon o pravdnem
postopku.

Zakon z obširnimi uvodnimi pojasnili profesorja ljubljanske pravne fakultete in ustavnega sodnika
dr. Lojzeta Udeta in podrobnim stvarnim kazalom asistenta te fakultete dr. Aleša Galiča je natisnjen
v broširani in vezani izdaji.

Cena 4536 SIT broširana izdaja 10487
5076 SIT vezana izdaja 10495
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU štev. broširanih izd. štev. vezanih izd.

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

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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