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Sodni register
KOPER
Rg-300094
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/00960 z dne 17. 11. 1998 pod
št. vložka 1/05535/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1303945
Firma: SISTEMI ZA ZAŠČITO PRED
SONCEM PARTES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Polje 5a
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: MAVINA inženiring d.o.o.,
Izola, Polje 5a, vstop 26. 5. 1998, vložek
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cenčič Igor, Koper, Ulica Agrarne
reforme 22, imenovan 27. 5. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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;
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50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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
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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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 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 načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
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tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-300104
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01490 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NEVAR 3 – Predelava zlata
in žlahtnih kovin, notranja in zunanja trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Kosovelov trg 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02308/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5507235
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bažec Marino, razrešen 22. 9. 1998;
direktorica Zudich Sonja, Trst, Italija, Sistiana 59z, imenovana 22. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Cherin
Erika, Trst, Italija, Sistiana 53f, imenovana
22. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-300105
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01491 z dne 24. 11. 1998 pod
št. vložka 1/02308/01 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5507235001
Firma: NEVAR 3 – Predelava zlata in
žlahtnih kovin, notranja in zunanja trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o., Koper, Kosovelov trg 8 – Podružnica
Vir-Domžale
Skrajšana firma: NEVAR 3 d.o.o., Koper – Podružnica Vir-Domžale
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1230 Domžale, Šaranovičeva
36, Vir
Ustanovitelji: NEVAR 3 – Predelava zlata
in žlahtnih kovin, notranja in zunanja trgovina, zastopstva in storitve, d.o.o., Koper,
Kosovelov trg 8, vstop 22. 9. 1998; odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Cherin Erika, Trst, Italija, Sistiana
53f, imenovana 22. 9. 1998, kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-300724
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01938 z dne 11. 1. 1999 pod
št. vložka 1/05563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1357387
Firma: FORK LIFT, trgovina z viličarji
d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: FORK LIFT d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Ulica I. tankovske brigade 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pelz Renzo, (CS-S. Ambr.)
S. Cesario S.P., Via della tecnica n. 1a,
vstop 6. 11. 1998, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pelz Renzo, imenovan 6. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Marinko Tanja, Piran, Rozmanova ulica 17,
imenovana 6. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 11. 1. 1999:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo.
Rg-301140
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01832 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LULIĆ & CO., zidarstvo,
uvoz-izvoz, špedicija, d.n.o., sedež: Ukmarjeva 20, Lucija, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/05236/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnovni
kapital in vložke, spremembo tipa zastopnikov ter podatkov pri družbenikih s temile
podatki:

Matična št.: 5958172
Firma: LULIĆ & CO, zidarstvo, uvoz-izvoz, špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: LULIĆ & Co, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lulić Safet, izstop 12. 11.
1998; Čajić Đulsa, izstop 12. 11. 1998; Lulić Safet, Portorož, Ukmarjeva 60, vstop
12. 11. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornsot: ne odgovarja; Lulić Đulsa, Cazin,
Bosna in Hercegovina, Donja Barska, Urga
102, vstop 12. 11. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Lulić Safet, razrešen 12. 11. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Čajić Đulsa, razrešena 12. 11. 1998 in imenovana za prokuristko.
Pod opr. št. Srg 1832/98 z dne 30. 12.
1998 se vpiše preoblikovanje družbe iz
d.n.o. v d.o.o. na podlagi družbene pogodbe z dne 12. 11. 1998.
Rg-301307
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01489 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa CETRAS MUSICAL ART –
Glasbena agencija, Pavese, k.d., sedež:
Hrvatini, 6230 Ankaran, pod vložno
št. 1/05376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča določitev naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1201123
Sedež: 6230 Ankaran, Hrvatini
št. 182b.
Rg-301315
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01427 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HIDRO KOPER, podjetje
za gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Ferrarska 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, spremembo zastopnikov in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142334
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Gržinič Lido, Ankaran, Hrvatini 31,
razrešen 8. 9. 1998 kot začasni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Nučič Janez, Portorož, Sončna pot 30, imenovan 8. 9.
1998, kot direktor komercialno tehničnega
sektorja zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Pines Danilo, Koper, Kvedrova ulica 1, imenovan 8. 9. 1998 kot direktor finančno računovodskega in splošno kadrovskega sektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kleibencetl Iztok in Vidovič Branko, izstop 17. 7. 1998
ter Lazar Miroslav in Žitko Darko, vstop
17. 7. 1998.
Sprememba družbene pogodbe (v čistopisu) z dne 17. 7. 1998.
Rg-302273
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01271 z dne 12. 2. 1999 pri
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subjektu vpisa DEKORUM, trgovina in inženiring d.o.o., Portorož, sedež: Fizine
17, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/00997/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo podatka pri
družbeniku, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5806909
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Babič Ahmed, Sarajevo,
BiH, V. Miskina 26, vstop 9. 11. 1993, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Jenko Primož, Piran, Razgled 17,
imenovan 16. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s 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
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
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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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
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opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba samo dejavnost
menjalnic.
Rg-302276
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01863 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa HIDRO KOPER, podjetje
za gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Ferrarska 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00401/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5142334
Osnovni kapital: 243,790.000 SIT
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., izstop
1. 6. 1998; Slovenski odškodninski sklad
d.d., izstop 1. 6. 1998; TRIGLAV PID za Primorsko in Notranjsko, d.d., izstop 1. 6.
1998; TRINGRAD, inženiring, projektiranje
in izvedba, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
10, vstop 1. 6. 1998, vložek 177,438.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302528
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01014 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa VISOKA STROKOVNA
ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO, sedež: Senčna pot 10, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/05091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5939739
Ustanovitelja: GEA COLLEGE, podjetniškoizobraževalni center, Dunajska 156,
Ljubljana, vstop 16. 2. 1996, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana,
Celovška 71, vstop 5. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302531
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01495 z dne 2. 2. 1999 pod št.
vložka 1/05573/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331035
Firma: ICE FACTORY, proizvodnja in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ICE FACTORY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vattovani Lino, Ankaran, Cehova 11, vstop 17. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vattovani Lino, imenovan 17. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kosmina Mitja, Koper, Istrska cesta
108, imenovan 17. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1999:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 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.; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s 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
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-

penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s 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 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 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; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-302536
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01209 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu vpisa VIR, posredovanje, svetovanje in storitve, d.o.o., Portorož, sedež:
Obala 55, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/03235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, povečanje osnovnega kapitala, pristop družbenikov, spremembo dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5642388
Firma: VIR, posredovanje, svetovanje
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIR d.o.o.
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Zevnik Vladimir, Portorož,
Obala 113, vstop 31. 3. 1992, vložek
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550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Goljevšček Boris, Piran, Gregorčičeva 8,
vstop 21. 4. 1994, vložek 550.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marcon Enzo
Luigi, Udine, Via A.L. Moro 45/6, vstop
21. 4. 1994, vložek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zevnik Boris, Ljubljana, Tržaška cesta 121, vstop 24. 7.
1998, vložek 275.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zevnik Eva, Ljubljana, Tržaška cesta 121, vstop 24. 7. 1998, vložek 275.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zevnik Boris, imenovan 24. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Zevnik Eva, imenovana 24. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 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 kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

Št.

gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.
Rg-302535
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01207 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu vpisa INWEST, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Postojna, Za Sovičem 5, sedež: Za Sovičem 5,
6230
Postojna,
pod
vložno
št. 1/03097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5658799
Firma: INWEST, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: INWEST, d.o.o.
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska
cesta 62a
Ustanovitelja: Intihar Igor, izstop 31. 7.
1998; Fatur Marjan, izstop 31. 7. 1998;
Rožmanec Polonca, Postojna, Ljubljanska
62, vstop 31. 7. 1998, vložek 1,036.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jojić Branko, Postojna, Ljubljanska 62, vstop 31. 7.
1998, vložek 1,036.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Intihar Igor, razrešen 31. 7. 1998; direktorica Rožmanec Polonca, imenovana
31. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1999:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
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20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210 Finančni zakup (leasing);
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-302540
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01544 z dne 22. 2. 1999 pod
št. vložka 1/05579/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1337785
Firma: SANTALUCIA VESNAVER – gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANTALUCIA VESNAVER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 78
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Veznaver Franko, Portorož, Pot k izviru 31, Lucija, vstop 2. 10.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Veznaver Aleksander, Portorož, Pot k izviru 29, Lucija, vstop 2. 10.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Veznaver Franko, imenovan 2. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktor Veznaver Aleksander, imenovan 2. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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 polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
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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, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-302546
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01529 z dne 22. 2. 1999 pod
št. vložka 1/05581/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1337726
Firma: BEA, storitve, d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: BEA, d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Švent Beatrix Margaret in
Švent Andrej, oba Postojna, Tržaška 39,
vstopila 1. 10. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Švent Beatrix Margaret, imenovana 1. 10. 1998, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev; direktor
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Švent Andrej, imenovan 1. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.;
85121
Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike
zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.120 je
izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-302548
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01931 z dne 23. 2. 1999 pod
št. vložka 1/05582/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358421
Firma: P3, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: P3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Primc Tomaž, Ilirska Bistrica, Jablanica 18, vstop 27. 11. 1998, vlo-

žek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Primc Gregor, Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 9, vstop 27. 11. 1998, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Primc Boštjan, Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 9, vstop 27. 11. 1998,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Primc Gregor, imenovan 27. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 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
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
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in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 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 Trgo-
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vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 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
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s 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 nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
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sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-302552
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 98/01520 z dne 23. 2. 1999 pri
subjektu vpisa HOBY COMMERCE CENTER, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
turizem in gostinstvo, d.o.o., sedež: Ljubljanska 5a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5949696
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja 7.

KRANJ
Rg-400034
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01724 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GRADNJE, gradbeno podjetje Kranj, p.o., sedež: Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, tipa zastopnika, dejavnosti, kapital, ustanovitelje, nadzorni svet in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5067839
Firma: GRADNJE, gradbeno podjetje
Kranj, d.d.
Skrajšana firma: GRADNJE, Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3b
Osnovni kapital: 75,650.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vstop 27. 10. 1998, vložek 22,574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ul. 5, vstop 27. 10. 1998, vložek
7,566.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 27. 10. 1998,
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vložek 15,130.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 27. 10. 1998, vložili 8,782.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 27. 10. 1998,
vložili 21,598.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Studen Janez, Preddvor, Hrib 21,
razrešen 27. 10. 1998 in imenovan za začasno upravo, ki kot direktor zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Zorman Ciril,
Dremelj Marjeta in Starič Rupert, vstopili
27. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 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 vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 40301 Proizvodnja pare in
tople vode; 40302 Distribucija pare in tople
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vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-

delava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01551/01447 – 1998/BJ z dne 30.
10. 1998 z dne 4. 2. 1999 s sklepom Srg
1724/98.
Rg-400038
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01792 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GRAND HOTEL TOPLICE,
hotelsko podjetje, p.o., sedež: Cesta svobode 12, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbenega podjetja v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, kapital in ustanovitelje s temile podatki:
Matična št.: 5005043
Firma: GRAND HOTEL TOPLICE BLED,
Hotelirstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: GRAND HOTEL TOPLICE BLED d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 12
Osnovni kapital: 314,157.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 1. 8.
1998, vložek 314,157.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špec Zvone, Bled, Levstikova 10,
imenovan 21. 11. 1990, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki:
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah z živili; 5233 Trgovina 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-400055
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00031 z dne 15. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06361/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359070
Firma: B & T KOŠIR, poslovno kadrovski inženiring, trgovina in gostinstvo,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4204 Golnik, Goriče 62
Ustanovitelja: Košir Boris in Košir Tina,
oba Golnik, Goriče 62, vstopila 10. 1.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Košir Boris, imenovan 10. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Košir Tina, imenovana 10. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Št.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Og-
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laševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 91110 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-400051
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01113 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa GASTRO CONSULTING,
svetovanje in oprema gostinstva, d.o.o.,
Bled, sedež: Cesta svobode 20, 4260
Bled, pod vložno št. 1/01105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5365864
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska cesta
13a.
Rg-400073
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01367 z dne 18. 2. 1999 pod
št. vložka 1/06363/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5699835
Firma: FARESTA, trgovina, storitve in
svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: FARESTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva
c. 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habicht Mihael, Škofja Loka, Groharjevo naselje 12, vstop 7. 1. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ulčar Maja, izstop 3. 12. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno številko 1/21016/00, s firmo FARESTA, Družba za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana s sedežem Šišenska 2, Ljubljana.
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Rg-401507
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00195 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MERTANA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Mače 14, 4205 Preddvor, pod vložno št. 1/06179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1243705
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ekar Mojca, Preddvor, Mače 14,
razrešena 1. 3. 1999 in imenovana za zastopanico, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Ekar Josip, Preddvor, Mače 14,
razrešen 1. 3. 1999 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401508
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00077 z dne 1. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PLANEN, proizvodno-tehnične storitve in trgovina, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Godešič 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/01653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča usladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
kapitala in poslovnih deležev, spremembo
in uskladitev dejavnosti z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5430127
Sedež: 4220 Škofja Loka, Godešič 2
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnik Branko in Krajnik
Silva, oba Škofja Loka, Godešič 2, vstopila
29. 3. 1990, vložila po 1,051.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01230
Reja prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250
Reja drugih živali; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17540 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 34200 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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 rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 60240 Cestni tovorni promet.
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Rg-401509
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01562 z dne 15. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SIJAJ, avtoličarstvo in trgovina, d.o.o., Poljane, sedež: Dobje 15,
4223 Poljane, pod vložno št. 1/02183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762570
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina 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;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024 Cestni
tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-401510
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00231 z dne 15. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INST, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o., sedež:
Brezje 27, 4243 Brezje, pod vložno št.
1/03559/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5846579
Ustanovitelj: Kleindienst Jožef, izstop
3. 3. 1998; Kleindienst Matjaž, Naklo, Glavna cesta 9, vstop 3. 3. 1998, vložek
1,865.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kleindienst Jožef, razrešen 3. 3. 1998; direktor Kleindienst Matjaž, imenovan 3. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401511
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00138 z dne 15. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06379/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387294
Firma: FRIZERSKI STUDIO KRAJNC IN
JERAJ d.n.o., frizerstvo
Skrajšana firma: FRIZERSKI STUDIO
KRAJNC IN JERAJ d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Vodopivčeva 13
Ustanoviteljici: Krajnc Klavdija, Kranj,
Gogalova 9, vstop 12. 2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Jeraj Alenka, Mavčiče, Mavčiče 25, vstop
12. 2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Krajnc Klavdija, imenovana 12. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev, potre-

buje pa soglasje druge družbenice pri rizičnih poslih, ki presegajo vrednost
150.000 SIT; direktorica Jeraj Alenka, imenovana 12. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev, potrebuje pa soglasje druge družbenice pri rizičnih poslih, ki presegajo vrednost 150.000 SIT.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401515
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00815 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TOPLARNA ŽELEZNIKI,
proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, spremembo družbene pogodbe in nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5433215
Člani nadzornega sveta: Zupanc Francelj, Nastran Valentina, Čufar Anton, Ferlan
Janez in Gajgar Edo, vsi vstopili 21. 4.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521 Splošna gradbena dela; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.
Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 12. 3.
1998.
Rg-401519
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01858 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PISANC, proizvodnja, zastopanje in trgovina d.o.o., Gorenja vas,
sedež: Suša 7, 4224 Gorenja vas, pod
vložno št. 1/05116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladi-
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tev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789524
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.
Rg-401520
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00109 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa CARGO PARTNER, špedicija, d.o.o., sedež: Zgornji Brnik 130a,
4210 Brnik, pod vložno št. 1/05751/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5938732
Ustanovitelj: AIR CARGO PARTNER
SPEDITION GES.M.B.H., Fischamend, Airportstrasse, vstop 13. 3. 1996, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401523
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00099 z dne 18. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06382/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359495
Firma: VERNAR VTC, družba za podjetniško izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VERNAR VTC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska 24a
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: VERNAR CONSULTING,
d.o.o., Bled, Zasip, Dolina 1, vstop 13. 1.
1999, vložek 1,320.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hudovernik Janez, Radovljica, Prešernova 8, vstop 13. 1. 1999, vložek 880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hudovernik Janez, imenovan 13. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direktor Černe Franc, Bled, Zasip, Dolina 1, imenovan 13. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
52471 Dejavnost knjigarn; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401524
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01860 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MEGA-GRAF, zastopanje,
šolanje in reprofotografija, d.o.o., sedež:
Reteče 84a, 4220 Škofja Loka, pod vlož-

Št.

no št. 1/05436/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
spremembo pogodbe o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5890225
Ustanoviteljica: Linhart Edmond, izstop
18. 9. 1998; Murn Tjaša, Škofja Loka, Reteče 84a, vstop 18. 9. 1998, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
18. 9. 1998.
Rg-401525
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01857 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TPJ, proizvodnja in prodaja tehničnih plinov, d.o.o., Jesenice, C.
1. maja 42, sedež: C. 1. maja 42, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04583/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5858054
Ustanovitelja: SOL, S.P.A., Monza, Monza, Italija, Piazza Diaz 1, vstop 15. 11.
1993, vložek 383.517.581 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SIMEST, S.P.A., Rim,
Italija, Via A. Farnese N. 4, vstop 25. 10.
1994, vložek 22,583.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401526
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01278 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PIKON IN DRUG, svetovanje in storitve, d.n.o., sedež: Zabreznica
50i, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/04302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5719887
Dejavnost, izbrisana dne 18. 3. 1999:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, 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; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-401529
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00274 z dne 29. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INFOTIM RŽIŠNIK & PERC,
informacijski sistemi, d.o.o., sedež: Šuceva 23, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/06089/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 1228030
Sedež: 4000 Šenčur, Delavska cesta 24.
Rg-401530
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00273 z dne 29. 3. 1999
pri subjektu vpisa PROTIM RŽIŠNIK &
PERC, arhitekti in inženirji, d.o.o., sedež: Šuceva 23, 4000 Kranj, pod vlož-
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no št. 1/06042/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 1201573
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 24.
Rg-401532
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01525 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa STANI, podjetje za turizem,
trgovino in zastopanje d.o.o., sedež: Šorlijeva 22, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, spremembo naslova družbenika in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5848024
Sedež: 4000 Kranj, Cesta 1. maja 63
Ustanovitelj: Soklič Stanislav, Kranj, Cesta 1. maja 63, vstop 18. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Soklič Stanislav, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401533
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00221 z dne 22. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06384/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387740
Firma: FEREM, podjetje za proizvodnjo kovinskih izdelkov, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: FEREM d.o.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 2,160.596 SIT
Ustanovitelj: Savinšek Roman, Jesenice,
Planina od Golico 55a, vstop 12. 1. 1999,
vložek 2,160.596 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rekar Joško, Jesenice, Planina pod
Golico 74, imenovan 13. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-
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krivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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 prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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 tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
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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 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija in izvedba nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-

gov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen
dejavnosti orožja in streliva; pri dejavnosti
pod šifro K 74.12 družba ne sme opravljati
revizijskih dejavnosti.
Rg-401534
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00095 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06386/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359479
Firma: AL – ZIDARSTVO ANTOLIN IN
OSTALI, gradbeništvo, trgovina, storitve,
gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: AL – ZIDARSTVO ANTOLIN IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kriška ulica 24
Ustanovitelja: Antolin Lado, Kranj, Kriška ulica 24, vstop 1. 2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Čučuk Lidija, Naklo, Podbrezje 109, vstop 1.
2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Antolin Lado, imenovan 1. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Čučuk Lidija, imenovana 1. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
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cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina 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; 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 ribami, raki, mehkužci;
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 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnihca in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
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najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in 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.
Rg-401535
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00113 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06387/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387065
Firma: SAVA ADVANCED POLYMERS,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA ADVENCED
POLYMERS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: SAVA, gumarska in kemična industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
vstop 4. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lesar Jože, Kranj, Ul. Juleta Gabrovška 30, imenovan 4. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 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; 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;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-401536
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00212 z dne 23. 3. 1999 pri
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subjektu vpisa VB – LEASING, d.o.o., Bled,
sedež: Ljubljanska 7, 4260 Bled, pod
vložno št. 1/03367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo sedeža firme in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5628008
Firma: VB – LEASING, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Pot za krajem 38
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 8 .3. 1999.
Rg-401537
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00180 z dne 23. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MT CVEK, podjetje za proizvodnjo, zastopstva, trgovino, inženiring
in servisno dejavnost, d.o.o., Kranj, sedež: Ilovka 9, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05557/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789222
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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 drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo elektirčnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.
Rg-401738
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01764 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ZAMORC, podjetje za
opravljanje in posredovanje storitev,
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Škofja Loka, d.o.o., sedež: Kidričeva 1,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5440149
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-401539
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00465 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TIKO, tržiško podjetje industrijske kovinske opreme, d.o.o., sedež: Koroška c. 17, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00124/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5015553
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Meglič Janez, Tržič, Jelendol 6, razrešen
13. 11. 1997 kot začasni direktor in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bizant Darinka,
Petek Franc in Kralj Ana, izstopili 9. 10.
1997 ter Biček Robert, Petek Franc in Kohek Jože, vstopili 9. 10. 1997.
Rg-401540
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01493 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA KRANJ,
p.o., sedež: Trubarjev trg 3, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zavodih, spremembo firme in družbenika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083273
Firma: GLASBENA ŠOLA KRANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Kranj,
izstop 8. 4. 1998; Mestna občina Kranj,
Kranj, Slovenski trg 1, vstop 8. 4. 1998,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
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ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic.
Rg-401542
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00083 z dne 10. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane, povišanje osnovnega kapitala in poslovnega deleža ter spremembo in uskladitev
dejavnost s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5662753
Firma: ITD PLUS, informatika – trženje – dizajn, d.o.o.
Skrajšana firma: ITD. +, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Slovenski trg 8
Osnovni kapital: 2,101.000 SIT
Ustanoviteljica: Pogačar Doroteja, Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 9, vstop 31. 5.
1994, vložek 2,101.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, 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; 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, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem 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
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnsot okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava
hrane (catering); 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/17556/00 z isto firmo.
Rg-401543
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00068 z dne 10. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1359266
Firma: INSTALACIJE HOČEVAR, družba za storitve, k.d., Kranj
Skrajšana firma: INSTALACIJE HOČEVAR, k.d., Kranj
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Britof 252
Ustanovitelja: Hočevar Drago, Kranj, Britof 252, vstop 18. 1. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Hočevar
Stanislava, Jesenice, Cesta Viktorja Svetina
18, vstop 18. 1. 1999, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do višine nevplačenega vložka.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hočevar Drago, imenovan 18. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
4521 Splošna gradbena 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401544
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00140 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MZM, podjetje za grosiranje, servisno dejavnost, maloprodajo, izposojo video kaset, izvoz uvoz, d.o.o.,
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Bled, obj. 1051-94, sedež: Cesta svobode 22, 4260 Bled, pod vložno št.
1/03357/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, poslovnega deleža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5645883
Firma: MZM, podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MZM, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 22
Osnovni kapital: 2,338.000 SIT
Ustanovitelj: Molj Zdene, Radovljica,
Gradnikova 129, vstop 21. 5. 1992, vložek 2,338.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Tr-
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govina 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi 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 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 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
drobn z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
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govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 (catering);
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Raču-
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novodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401547
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00030 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa NOVA & CO, trgovina in
storitve, d.o.o., Križe, sedež: Sebenje
21a, 4294 Križe, pod vložno št.
1/06266/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova oziroma sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 1306308
Sedež: 4290 Tržič, Predilniška c. 16.
Rg-401548
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00131 z dne 12. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06378/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391640
Firma: KMS, strojna oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: KMS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Stara Loka
117
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jelenc Matija, Škofja Loka, Stara Loka 117, vstop 12. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jelenc Matija, imenovan 12. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-401549
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00124 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TRAS, špeditersko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Delavska c. 20,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povišanje osnovnega kapitala in poslovnih deležev, spremembo naslova ustanovitelja in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5559871
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska cesta 2
Osnovni kapital: 3,125.000 SIT
Ustanovitelja: Miljevič Branko, Kranj,
Smledniška c. 108, vstop 16. 12. 1991,
vložek 2,187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gros Janez, Kranj, Delavska c. 48,
vstop 6. 7. 1993, vložek 937.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Miljevič Branko, imenovan 16. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev; Gros
Janez, imenovan 6. 7. 1993, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.
Rg-401550
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01823 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PRIMOŽ TRUBAR, založništvo, d.d., Kranj, sedež: Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta d.d. in spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5740134
Člani nadzornega sveta: Radjenovič Metka, izstop 15. 12. 1998 in Dežman Janja,
vstop 15. 12. 1998.
Sprememba statuta z dne 15. 12. 1998.
Rg-401552
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00133 z dne 31. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SINKOPA, podjetje za inženiring in storitve na področju kulturno
zabavne dejavnosti, d.o.o., Žirovnica, sedež: Žirovnica 87, 4274 Žirovnica, pod
vložno št. 1/04730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo, povečanje osnovnega kapitala ter spremembo družbenika in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5791448
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačnik Jože, izstop 24.
5. 1994; Pogačnik Matjaž, Žirovnica, Žirovnica 87, vstop 24. 5. 1994, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pogačnik Jože, razrešen 12. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3630 Proizvodnja glasbil; 4531
Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
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datno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 6024 Cestni tovorni promet; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-401554
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01206 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa IOTEH, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.,
sedež: Planina 3, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04791/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov, družbene
pogodbe in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5766516
Osnovni kapital: 12,507.000 SIT
Ustanovitelj: CMP, Consulting, marketing, production, d.o.o., Slovenj Gradec,
Celjska c. 45, vstop 4. 6. 1998, vložek
9,032.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 33200 Pro-
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izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 6. 1998.
Rg-401555
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00080 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06368/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359363
Firma: A&K, ANDREJ ČUČNIK IN
DRUŽBENIK, storitve in posredništvo,
d.n.o.
Skrajšana firma: A&K, ANDREJ ČUČNIK
IN DRUŽBENIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4274 Žirovnica, Breznica 28a
Ustanovitelja: Čučnik Andrej in Čučnik
Katarina, oba Žirovnica, Breznica 28a, vstopila 18. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čučnik Andrej, imenovan 18. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Čučnik Katarina, imenovana 18. 1.
1999, je izvzeta od zastopanja.
Dejavnost, vpisana dne 2. 3. 1999:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
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tve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 63300 Storitve potovalnih agencij in
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organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil 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; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Rg-401556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00163 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LOKATRADE ŠKOFJA
LOKA, ekonomsko komercialno svetovanje in trgovina na drobno in debelo z
mešanim blagom, d.o.o., sedež: Tavčarjeva 6, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5318378
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.
Rg-401557
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01780 z dne 5. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GORENJSKA BORZNO
POSREDNIŠKA DRUŽBA, d.d., Kranj, sedež: Koroška c. 33, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5943086
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT.
Rg-401561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00184 z dne 1. 3. 1999 pri
subjektu vpisa AD AVTODELI PEČJAK, trgovina in proizvodnja, d.o.o., sedež: Češ-
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njica 24, 4244 Podnart, pod vložno št.
1/01224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k ANET, d.o.o., Ljubljana
pri prevzeti družbi, spremembo družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5400694
Ustanovitelj: Pečjak Andrejček in Pečjak
Jasna, oba izstopila 11. 6. 1998; ANET,
trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Stegne
31, vstop 11. 6. 1998, vložek 4,780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pečjak Andrejček, razrešen 11. 6.
1998; direktor Vuga Robert, Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 38, imenovan 11. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Pripojitev k družbi ANET, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana, Stegne 31, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 23. 10.
1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-401563
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00143 z dne 1. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387316
Firma: STUDIO PET, oglaševalska
ustvarjalnica, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO PET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petrovič Mitja, Preddvor,
Goričica 1, vstop 15. 2. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrovič Mitja, imenovan 15. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 6420
Telekomunikacije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-401564
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00072 z dne 1. 3. 1999 pri

subjektu vpisa JABO, podjetje za zavarovanje in trgovino Cerklje, d.o.o., sedež:
Kurirska pot 28, 4207 Cerklje, pod vložno št. 1/01637/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve dela poslovnega vložka, spremembo poslovnih deležev, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5430119
Ustanoviteljici: Janež Nadja, Cerklje, Kurirska pot 28, vstop 12. 1. 1999, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janež Cecilija, Cerklje, Kurirska pot 28, vstop 11. 10. 1990, vložek 688.489,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Janež Nadja, imenovana 12. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.
Rg-401566
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01814 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ, d.d., sedež: C. Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5142415
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Sprememba statuta z dne 10. 12. 1998.
Rg-401567
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01698 z dne 10. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LESKAL, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., Škofja Loka,
sedež: Pod Plevno 2, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5709601
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Aleksander, Škofja
Loka, Pod Plevno 2, vstop 15. 1. 1993,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 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;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
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za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 52440 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 gradbenim
materialom; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-401568
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01595 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa HABJAN DOM LOG,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Na Logu 16, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/06245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1316826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Habjan Ivan, razrešen 14. 10. 1998;
Habjan Veronika, Škofja Loka, Na Logu 16,
razrešena 14. 10. 1998 kot namestnica
direktorja in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401570
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01577 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa DOLLES 2000, Trgovsko
podjetje z lesom, Križna gora, d.o.o., sedež: Križna gora 14, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/02871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5561396
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Jože, Škofja Loka, Križna Gora 14, vstop 6. 1. 1992,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
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 embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
55112 Dejavnost penzionov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje

Št.

pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje.
Rg-401571
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01625 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa STEELTRANS, promet, storitve, trgovina d.o.o., sedež: Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5706181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Rotar Vincenc, Jesenice, Cesta talcev 8a, imenovan 20. 10. 1998.
Rg-401572
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01541 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INFONET, Kranj, d.o.o.,
podjetje za informacijsko svetovanje, inženiring in trgovino, sedež: Planina 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, deležev
družbenikov, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472075
Osnovni kapital: 3,318.000 SIT
Ustanovitelji: Slavec-Vončina Smiljana,
Kranj, Jaka Platiše 19, Zupan Iztok, Kranj,
Likozarjeva 27 ter Bobnar Jurij, Cerklje, Trnovlje 22, vsi vstopili 15. 2. 1991, vložili po
1,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Zupan Iztok, razrešen 28. 9. 1998
kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Bobnar Jurij, Cerklje, Trnovlje 22,
imenovan 28. 9. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 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,
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inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
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 bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01652 z dne 12. 3. 1999
pri subjektu vpisa MIKRA – TRADE, podjetje za trgovino, turizem, transport,
gradbeništvo, izvoz ter uvoz, Jesenice, d.o.o., sedež: Titova 39, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/04461/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5739136
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2215 Drugo založništvo; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
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2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javnih poštnih
storitev; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401574
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00088 z dne 8. 3. 1999
pod vložno št. 1/06372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359444
Firma: BO-PRINT, tiskarstvo in druge
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BO-PRINT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4202 Naklo, Vinka Rejca 5
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Česen Bojan in Česen Romana, oba Naklo, Ulica Vinka Rejca 5, vstopila 25. 1. 1999, vložila po 1,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Česen Bojan, imenovan 25. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Česen Romana, imenovana 25. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74400 Oglaševanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem
in strelivom.
Rg-401575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01829 z dne 9. 3. 1999
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA VRTAČ,
d.o.o., Kranj, sedež: Delavska cesta 4,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in njihovih poslovnih
deležev, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5812526
Osnovni kapital: 11,031.000 SIT
Ustanovitelji: Vrtač Pičman Anita, izstop
11. 12. 1998; Vrtač Aleksander, Visoko,
Visoko 113, vstop 9. 11. 1993, vložek
2,757.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrtač Martin, Visoko, Visoko 113, vstop
11. 12. 1998, vložek 2,757.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja; AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., Kranj, Delavska c. 4, vstop
11. 12. 1998, vložek 5,515.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z omejeno odgovornostjo z dne 11. 12. 1998.
Rg-401576
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00141 z dne 9. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1387308
Firma: KLAVORA & COMPANY, k.d.,
Družba za storitve in založništvo
Skrajšana firma: KLAVORA & CO., k.d.,
Jesenice
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa
Kidriča 14
Osnovni kapital. 10.000 SIT
Ustanovitelja: Klavora Janko, Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 14, vstop 16. 2.
1999, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Klavora Slava, Jesenice,
Cesta Borisa Kidriča 14, vstop 16. 2.
1999, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klavora Janko, imenovan 16. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401578
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01284 z dne 4. 3. 1999 pri
subjektu vpisa SMOLEJ, d.o.o., izdelovanje pohištva in notranje opreme, sedež:
Kovor, Pod gozdom 30, 4290 Tržič, pod
vložno št. 1/02882/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5550599
Osnovni kapital: 3,539.000 SIT
Ustanovitelji: Smolej Tomislav, Tržič, Kovor, Pod gozdom 30, vstop 16. 1. 1992,
vložek 1,045.333,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Smolej Alojzij, Tržič, Kovor, Pod
gozdom 30, vstop 24. 5. 1994, vložek
1,448.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smolej Jožefa, Tržič, Kovor, Pod gozdom 30, vstop 24. 5. 1994, vložek
1,045.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 7. 1998.
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Rg-401579
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00056 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06371/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365223
Firma: PLETILSTVO ZUPAN J&M, proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil,
d.n.o., Zasip, Blejska c. 15, 4260 Bled
Skrajšana firma: PLETILSTVO ZUPAN
J&M, d.n.o., Zasip
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Zasip, Blejska
c. 15
Ustanoviteljici: Zupan Jožica, Bled, Blejska c. 15, Zasip, vstop 5. 1. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Lamberger Marija, Žirovnica, Vrba 17a, vstop 5. 1. 1999, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zupan Jožica, imenovana 5. 1. 1999, kot poslovodkinja zastopa družbo brez omejitev;
Lamberger Marija, imenovana 5. 1. 1999,
je izvzeta od zastopanja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2852 Splošna mehanična dela;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili.
Rg-401580
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00156 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06370/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391607
Firma: STORITVE IN SVETOVANJE
DOLINAR IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Brezje pri Tržiču 52
Ustanovitelji: Dolinar Marija, Dolinar Dušan in Krsnik Milan, vsi Tržič, Brezje pri
Tržiču 52, vstopili 16. 2. 1999, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Dolinar Marija, imenovana 16. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-

Št.

tor Dolinar Dušan, imenovan 16. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Krsnik Milan, imenovan 16. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0201
Gozdarstvo; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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 prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 (catering); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-401581
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00117 z dne 16. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BO – TISK, tiskarstvo in
papirna galanterija, d.o.o., sedež: Jelenčeva ulica 34, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:
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Matična št.: 5910331
Sedež: 4000 Kranj, Jelenčeva ulica
34
Ustanovitelj: Česen Bojan, izstop 25. 1.
1999; Murko Borut, Kranj, Jelenčeva ulica
34, vstop 31. 7. 1995, vložek 1,670.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Česen Bojan, razrešen 5. 2. 1999 kot poslovodja; Murko Mojca, Kranj, Jelenčeva 34,
imenovana 5. 2. 1999 kot poslovodkinja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1999.
Rg-401583
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01800 z dne 17. 3. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE, sedež: Predoslje 17a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00057/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5083222
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Predoslje 17a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fajfar Jože, razrešen 1. 7. 1998 kot ravnatelj;
Bizjak Ivana, Kranj, Zg. Bitnje 29a, imenovana 1. 7. 1998, zastopa zavod kot v.d.
ravnateljice, neomejeno.
Rg-401584
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00082 z dne 1. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LO-COM, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Škofja Loka, Novi
svet 7, sedež: Novi svet 7, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/02577/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 1365584
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Grahek Andrej, izstop 4.
12. 1998; Grahek Pavla, Škofja Loka, Novi
svet 7, vstop 12. 4. 1991, vložek 210.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grahek
Stane, Škofja Loka, Novi svet 7, vstop 12.
4. 1991, vložek 1,890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
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mikalij; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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.
Rg-401585
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00162 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/06369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391658
Firma: REA TRADE, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: REA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Virje 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mrak Irena, Tržič, Virje 10,
vstop 16. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mrak Irena, imenovana 16. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1999:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Rg-401587
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00160 z dne 26. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06388/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387456
Firma: VMS GAŠPERŠIČ, računovodstvo, računalništvo, gradbeništvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: VMS GAŠPERŠIČ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Tuga Vidmarja 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Gašperšič Vesna, Kranj,
Ul. Tuga Vidmarja 10, vstop 18. 2. 1999,
vložek 1,680.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gašperšič Marjan, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja 10, vstop 18. 2. 1999, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gašperšič Samo, Kranj, Ul. Tuga Vidmarja
10, vstop 18. 2. 1999, vložek 210.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gašperšič Vesna, imenovana
18. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, 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 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati;
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; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Dejavnost taksistov; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401588
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01387 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa A – LINEA, podjetje za
svetovanje, storitve, posredovanje in
zastopanje, gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Tržič, sedež: Ročevnica 29,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/03760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje kapitala in poslovnega deleža,
spremembo akta o ustanovitvi, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5685001
Osnovni kapital: 2,218.000 SIT
Ustanovitelj: Lapanja Žarko, Tržič, Ročevnica 29, vstop 11. 8. 1992, vložek
2,218.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-

Št.

balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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 vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 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 objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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;
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5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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; 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1999.
Rg-401589
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00199 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PGP, proizvodnja izdelkov
iz poliuretana, gume in plastike, Tržič,
d.o.o., sedež: C. Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št.1/05126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5796032
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Korošec Jurij, razrešen 14. 11. 1997 kot v.d.
direktorja; Meglič Nataša, razrešena 1. 12.
1997 kot v.d. direktorja; direktor Zupan
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Igor, Tržič, Pod Šijo 16, imenovan 1. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00193 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ŽIVILA KRANJ, trgovina in
gostinstvo, d.d., sedež: Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/00299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5241006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trček Gorazd, Kranj, Grmičeva 3, imenovan
15. 12. 1998, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00240 z dne 26. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RAF, RAZDRIH IN ČATER,
poslovni servis, d.n.o., Škofja Loka, sedež: Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.1/05755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, spremembo ustanovitelja, razširitev dejavnosti in spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5943914
Firma: RAF, RAZDRIH IN OSTALI, podjetniško svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: RAF, RAZDRIH IN OSTALI, d.n.o.
Ustanovitelj: Čater Dušan, izstop 3. 3.
1999.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Čater Dušanu, ki je bil razrešen 3. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Rg-401592
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00110 z dne 26. 3. 1999
pri subjektu vpisa CMC-SYSTEM, projektiranje, razvoj, servis in zastopstva,
d.o.o., Radovljica, sedež: Gorenjska cesta 41, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/01765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, kapitala, družbenikov in poslovnih deležev, zastopnika ter
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5443067
Firma: CMC-SYSTEM, proizvodnja, trgovina in storitve, Lesce, d.o.o.
Skrajšana firma: CMC SYSTEM, Lesce,
d.o.o.
Sedež: 4248 Lesce, Alpska 43
Osnovni kapital: 2,170.000 SIT
Ustanovitelja: Konc Robert, izstop 1. 12.
1997; Iljaš Robert, izstop 1. 12. 1997;
CMC, d.o.o., Domžale, izstop 1. 12. 1997;
Boben Vladimir, izstop 23. 11. 1998; Peterlin Grega, Ljubljana, Vrhovci XIV/3, vstop
23. 11. 1998, vložek 1,063.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peterlin Otmar,
Trbovlje, Vreskovo 74b, vstop 1. 12. 1997,

vložek 1,106.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Konc Robert, razrešen 28. 1. 1999 kot v.d.
direktorja; direktor Peterlin Otmar, imenovan 28. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih
kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744
Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 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 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizivodnja 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 tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
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2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih spe-

Št.

cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
Rg-401594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00261 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KROKAR, d.o.o., Radovljica, trgovina in proizvodnja, sedež: Dvorska vas 22, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02655/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5532086
Ustanovitelja: Černe Tine, izstop 12. 3.
1999; Novak Tomaž, Lesce, Rožna dolina
42, vstop 24. 4. 1993, vložek 5,350.003
SIT, odgovornost: ne odgovarja; KROKAR,
d.o.o., Radovljica, Dvorska vas 22, vstop
12. 3. 1999, vložek 4,650.002 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-401593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00242 z dne 22. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06385/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Celja ter
spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 1316664
Firma: ZHANG, d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, uvoz-izvoz
Skrajšana firma: ZHANG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Reteče 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Pred prenosom sedeža je bila družba z
isto firmo vpisana pri Okrožnem sodišču v
Celju pod vl. št. 1/6867/00.
Rg-401595
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/00622 z dne 25. 3. 1999
pri subjektu vpisa ERGON, zastopniško
in konsultantsko podjetje, Bled, d.o.o.,
sedež: Taleška 6, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika, družbene pogodbe ter
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5740860
Ustanovitelja: Požar Sergij, izstop 14. 1.
1998; Požar Ambram Milena, Trieste, Via
Romagna 34/1, vstop 14. 1. 1998, vložek
1,209.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Požar David, Trst, Via Romagna 34/1,
vstop 14. 1. 1998, vložek 403.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Požar Sergij, razrešen 17. 2. 1998;
direktor Rus Zdravko, Bled, Ljubljanska 3,
imenovan 17. 2. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Rg-401596
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00089 z dne 25. 3. 1999
pri subjektu vpisa TUS, turizem, storitve, d.o.o., Zg. Jezersko, sedež: Zg. Jezersko 139, 4206 Zg. Jezersko, pod
vložno št. 1/03662/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5660793
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pavuna Slavica, Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 139, imenovana 26. 1. 1999, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
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Rg-401597
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01718 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ALPETOUR – POTOVALNA
AGENCIJA, d.d., sedež: Mirka Vadnova
8, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta, tipa zastopnika in spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5097053
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Knaflič Janko, Bled, Alpska 5, razrešen 3.
11. 1998 kot predsednik začasne uprave
in imenovan za predsednika uprave; članica
začasne uprave Zupančič-Gaber Ivanka,
Škofja Loka, Stara Loka 44, razrešena 3.
11. 1998 in imenovana za članico uprave;
članica začasne uprave Košnjek Polona,
Brezje, Brezje 77a, razrešena 3. 11. 1998
in imenovana za članico uprave.
Člani nadzornega sveta: Zlobec Miran,
Pajk Adolf in Zupan Marija, izstopili 29. 10.
1998 ter Zupan Marija, Pajk Rudolf, Kosi
Franc, Peče Ljubo, Mikuš Dušan in Malenšek Boris, vsi vstopili 29. 10. 1998.
Sprememba statuta z dne 29. 10. 1998.
Rg-401599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00275 z dne 30. 3. 1999 pri
subjektu vpisa RŽIŠNIK & PERC, podjetje
za projektiranje, inženiring, grafično oblikovanje in marketing, d.o.o., Kranj, sedež: Šuceva 23, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5509211
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska c. 24
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1999:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00266 z dne 25. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GRAD, obrtno gradbeno
podjetje, d.d., Bled, sedež: Grajska c.
44, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5069114
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
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dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem.
Sprememba statuta z dne 5. 11. 1998.
Rg-401600
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00272 z dne 30. 3. 1999 pri
subjektu vpisa LAMELIT, trgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Savska 34, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5714907
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1999:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas.
Rg-401601
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01293 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa STIK, stanovanjska zadruga Kranj, p.o., sedež: Struževo 3b,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, zastopnika, kapitala, članov, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5369487
Firma: STIK, stanovanjska zadruga,
Kranj, z.b.o.
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 3b
Osnovni kapital: 4.580 SIT
Ustanovitelji: Muznik Darjo, Radovljica,
Gradnikova 133, Marič Božidar, Šenčur,
Pipanova 64a,, Čobec Darinka, Naklo,
Strahinj 34, Štibelj Rudolf, Kranj, Zevnikova 4a, Vilfan Tomaž, Žabnica, Sp. Bitnje 4,
Zorman Ciril, Preddvor, Sr. Bela 59, Keber Janez, Medvode, Turkova 5, Markun
Alojz, Šenčur, Velesovska 8, Brezar Milan,
Kranj, Mlaška c. 75, Kokalj Marjan, Naklo,
Toma Zupana 10, Vojnovič Branislav,
Kranj, C. 1. maja 63, Šega Lado, Kranj,
Golniška c. 145, Janžekovič Jože, Kranj,
Mladinska 1, Starič Robert, Kranj, Rudija
Papeža, Kurbegovič Džemal, Kijevo, Sanski most, Slapar Rok, Kranj, Nedeljska vas
2, Štefe Marko, Šenčur, Voklo 92, Kolar
Marjan, Kranj, Oprešnikova 47, Pogačnik
Samo, Radovljica, Janševa 3, Stojič Ignjo,
Modriča, Miloševac b.b., Janežič Franc,
Cerklje, Sp. Brnik 29, Delovec Pavel, Cerklje, Štefanja Gora 18, Jerič Pavel, Cerklje, Velesovo 18, Veselinovič Veselin, Cer-

klje, Slovenska 31, Žigon Iva, Kranj, Jaka
Platiše 19, Trček Franc, Begunje, Zapuže
31b, Čebul Peter, Komenda, Nasovče 23,
Hudobivnik Jože, Kranj, Čirče 32, Dremelj
Marjeta, Kranj, Jezerska c. 74, Janež Cilka, Cerklje, Kurirska pot 28, Jelen Darinka, Kranj, Nazorjeva 6, Fajmut Maja, Kranj,
Planina 10, Boštar Stanislava, Kranj, Trboje 4, Bregar Ana, Kranj, Britof 408, Kejžar
Viljem, Kranj, C. JLA 6, Pantelič Dragomir,
Banja Luka, Vilusi, Pantelič Ratko, Kranj,
Vrečkova 11, Šerval Velimir, Kranj, Struževo 2b, Kurbegovič Faik, Kranj, Zlato polje
3, Rodič Milan, Kranj, Struževo 2c, Mihajlovič Velja, Kranj, Bobovek 13, Janc Roman, Tržič, Senično 21, Ereiz Ivica, Tržič,
Koroška c. 5, vsi vstopili 24. 1. 1990,
vložili po 2 SIT, odgovornost: ostalo; Okorn Zdenka, Kranj, Srakovlje 20, Zupin
Franc, Cerklje, Ul. 4. oktobra 15, Studen
Janez, Preddvor, Hrib 21, vstopili 22. 12.
1998, vložili po 1.500 SIT, odgovornost:
ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Muznik Darjo, razrešen 22. 12. 1998 kot
predsednik skupščine; Studen Janez, imenovan 22. 12. 1998 kot predsednik zadruge zastopa zadrugo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Zorman Ciril,
Slapar Rok in Zupin Franc, vstopili 22. 12.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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.
Rg-402611
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01520 z dne 6. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06390/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1331302
Firma: HOPER, gostinstvo, trgovina,
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HOPER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Srednja vas pri
Šenčurju 175
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Podjed Damjan, Šenčur,
Srednja vas pri Šenčurju 175, vstop 8. 10.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podjed Damjan, imenovan 8. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28520 Slošna mehanič-
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na dela; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 35430 Proizvodnja vozil za
invalide; 45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, 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
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 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 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
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo 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 debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
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TV aparati; 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, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki 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 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in 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 izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
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prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 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 napravah; 72300 Obdelava podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85200 Veterinarstvo;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92530 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-402615
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00257 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06396/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1411292
Firma: MP MOTO PANIGAZ, servis in
prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: MP MOTO PANIGAZ,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Jezerska cesta 48
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Panigaz Franc, Naklo,
Stara cesta 28, vstop 23. 3. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Panigaz Franc, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
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 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 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 gorivi; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 65210 Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme.
Rg-402616
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00209 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06397/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Ljubljane in spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 1304941
Firma: SANDVIK, trgovinska družba,
d.o.o.
Skrajšana firma: SANDVIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT.
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Rg-402618
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01053 z dne 7. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PROLOCO MEDICO, trgovina, storitve in proizvodnja, Zgornje Jezersko, d.o.o., sedež: Zgornje Jezersko
139, 4206 Zgornje Jezersko, pod vložno
št. 1/05147/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5802652
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402620
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01434 z dne 7. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PRINCETON, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Seljakovo naselje 50, 4000 Kranj, pod

vložno št. 1/03666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5637589
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-402624
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01851 z dne 12. 4. 1999
pri subjektu vpisa AVTOŠOLA ING. EMIL
HUMAR, zasebno podjetje za vzgojo in
usposabljanje kandidatov za voznike
motornih vozil in koles z motorjem,
Kranj, d.o.o., sedež: Ješetova 37, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5390320
Firma: AVTOŠOLA ING. EMIL HUMAR,
družba za vzgojo in usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil in koles z motorjem, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Prečna ulica 30
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
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Ustanovitelj: Humar Emil, Kranj, Ješetova 37, vstop 10. 5. 1990, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
80410 Dejavnost vozniških šol.
Rg-402626
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00909 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa DATAMIX, podjetje za trgovino, posredovanje, storitveno dejavnost ter informacijski in računalniški inženiring, Kranj, d.o.o., sedež: Prešernova 12, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5811490
Firma: DATAMIX, repro studio, d.o.o.
Skrajšana firma: DATAMIX, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 22
Osnovni kapital: 2,207.815 SIT
Ustanovitelja: Humar Anton, Kranj, Prešernova 12, vstop 11. 1. 1990, vložek
1,545.470,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vizovišek Jurij, Kranj, Ulica gorenjskega odreda 2, vstop 6. 5. 1998, vložek
662.344,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1999:
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 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 zapisov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln;
65210 Finančni zakup (leasing); 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Št.

Rg-402634
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00276 z dne 14. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1388053
Firma: BERISHA IN BERISHA, gradbeništvo, trgovina in druge storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BERISHA IN BERISHA,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Valjavčeva 11
Ustanovitelja: Berisha Alush in Berisha
Muharem, oba Orahovac, Brestovac, vstopila 15. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Berisha Alush, imenovan 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direktor Berisha Muharem, imenovan 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje.
Rg-402648
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00112 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa DOMINVEST, stanovanjsko
podjetje Jesenice, p.o., sedež: C. M. Tita
18, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, osnovni kapital, ustanovitelje, spremembo in uskladitev dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5067634
Firma: DOMINVEST, Družba za storitve, projektiranje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Maršala Tita 18
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Osnovni kapital: 34,230.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala pot 5, vložek
3,423.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 56, vložek
3,423.000 SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 17,799.000 SIT,
Berginc Magdalena, Jesenice, Aljaževa 20,
vložek 201.000 SIT, Dasovič Mijo, Kranjska Gora, Bezje 5, vložek 340.000 SIT,
Ferjan Simona, Žirovnica, Moste 22, vložek 186.000 SIT, Furlan-Zidar Vesna, Jesenice,
Tavčarjeva
1b,
vložek
198.000 SIT, Grozina Nevenka, Kranjska
Gora, Bezje 6, vložek 235.000 SIT, Kelih
Marija, Mojstrana, Delavska 20, vložek
269.000 SIT, Konig Ana, Jesenice, Murova 21, vložek 277.000 SIT, Konig Boris,
Jesenice, Murova 21, vložek 48.000 SIT,
Konig Matija, Jesenice, Murova 21, vložek
56.000 SIT, Koželj Magda, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 36a, vložek
413.000 SIT, Kramar Andreja, Gozd Martuljek,
Zgornje
Rute
94,
vložek
254.000 SIT, Noč Matjaž, Bled, Dobje 28,
Zasip, vložek 141.000 SIT, Noč Valentin,
Bled, Partizanska c. 24, vložek
440.000 SIT, Oitzl Hugo, Kranjska Gora,
Borovška c. 13, vložek 333.000 SIT, Oštir
Miroslav, Jesenice, Tomšičeva 8a, vložek
357.000 SIT, Pogačnik Jana, Jesenice,
Tomšičeva 16, vložek 226.000 SIT, Pogačnik Janko, Jesenice, Tomšičeva 16,
vložek 483.000 SIT, Polajnar Branko, Bohinjska Bistrica, Pod Rebrom 17, vložek
449.000 SIT, Polajnar Lucija, Bohinjska
Bistrica, Pod Rebrom 17, vložek
56.000 SIT, Potočnik Betka, Brezje, Črnivec 19c, vložek 141.000 SIT, Potočnik
Maja, Brezje, Črnivec 19c, vložek
56.000 SIT, Potočnik Marjan, Brezje, Črnivec 19c, vložek 415.000 SIT, Potočnik
Miha, Brezje, Črnivec 19c, vložek
56.000 SIT, Redžič Zekija, Jesenice, C.
Maršala Tita 3, vložek 201.000 SIT, Ropret Branka, Mojstrana, Ul. A. Rabiča 9,
vložek 235.000 SIT, Smolej Jožica, Jesenice, Cesta v Rovte 20, vložek 90.000 SIT,
Šparovec Breda, Jesenice, C. Viktorja Svetine 19, vložek 90.000 SIT, Sredanovič
Bogdan, Jesenice, C. na Golico 1, vložek
415.000 SIT, Šparovec Gregor, Jesenice,
C. Viktorja Svetine 19, vložek 33.000 SIT,
Strmole Jože, Bled, Dolina 25, Zasip, vložek
340.000 SIT, Stražišar Anton, Jesenice,
Razgledna 10b, vložek 134.000 SIT, Stražišar Antonija, Jesenice, Razgledna 10b, vložek 226.000 SIT, Stražišar Mira, Žirovnica,
Moste 71c, vložek 226.000 SIT, Stražišar
Tanja, Jesenice, Tomšičeva 8a, vložek
141.000 SIT, Udir Marija, Jesenice, C. Viktorja Svetina 14, vložek 269.000 SIT, Udir
Matej, Jesenice, Hrušica 71g, vložek
169.000 SIT, Valentar Jožefina, Jesenice,
Ul. Karla Prežlja 8, vložek 269.000 SIT, Valentar Matjaž, Jesenice, Ul. Karla Prešlja 8,
vložek 113.000 SIT, Vauhnik Irena, Žirovnica, Zabreznica 50b, vložek 28.000 SIT, Zidar Alenka, Jesenice, Tavčarjeva 1b, vložek
56.000 SIT, Zidar Janez, Jesenice, Tavčarjeva 1b, vložek 113.000 SIT, Zidar Jožef,
Jesenice, Tavčarjeva 1b, vložek 807.000
SIT – vsi vstopili 29. 10. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zidar Jože, razrešen 29. 10. 1998;
Noč Valentin, razrešen 19. 10. 1998 kot
namestnik direktorja; direktor Zidar Jožef,
Jesenice, Tavčarjeva 1b, imenovan 29. 10.
1998, kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami;
7260
Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01547/01460 – 1998/AK z dne 30. 10.
1998.
Rg-402649
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00336 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TEHTNICA ŽELEZNIKI,
podjetje precizne mehanike in elektronike, d.d., sedež: Na plavžu 79, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00357/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5034485
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rakovec Tone, razrešen 31. 3.
1999, direktor Dolenc Sandi, Železniki, Log
58, imenovan 1. 4. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-402656
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00225 z dne 12. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PROINFO, podjetje za pro-
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izvodnjo, informatiko in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Staneta Žagarja 8, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00428/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5291453
Ustanovitelj: Vraničar Marko, izstop
9. 3. 1999: Vraničar Jure, Kranj, C. Staneta Žagarja 8, vstop 9. 3. 1999, vložek
1,251.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402660
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00251 z dne 8. 4. 1999 pri
subjektu vpisa M & T TRADE, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Tržič, sedež:
Koroška 2, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/04979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5783780
Sedež: 4290 Tržič, Predilniška c. 16
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje 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 gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in 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, 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 izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s 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
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
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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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študenskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanja z lastnimi
nepremičninami; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu 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 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-

Št.

javnost 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 bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1999.
Rg-402675
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 99/00327 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa FOTO BONI, foto usluge, d.o.o., Kranj, sedež: Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01029/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5346339
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Bele Nikolaja, Kranj, Lojzeta Horvata 5, vstop 23. 5. 1994, vložek
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bele Borut, Kranj, Lojzeta Horvata 5,
vstop 31. 12. 1996, vložek 1,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402677
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 98/01871 z dne 22. 4. 1999
pri subjektu vpisa OBRTNIK, podjetje za
gradbeno obrtne storitve, Škofja Loka, d.d., sedež: Blaževa ul. 3, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5144779
Člani nadzornega sveta: Fojkar Andrej,
izstop 21. 5. 1996; Tomše Melita, Oblak
Andreja, Urh Franci, Kržišnik Damijan in Maček Branko, izstopili 9. 7. 1996; Urh Franc,
Oblak Andreja, Hof Viljem in Puh Ivan, izstopili 14. 12. 1998; Svoljšak Branko in Fojkar
Andrej vstopila 21. 5. 1996 ter Podrekar
Miro, Bračko Miroslava in Bogataj Alojzij,
vstopili 14. 12. 1998.
Rg-402678
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00258 z dne 21. 4. 1999 pod
št. vložka 1/06407/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos sedeža iz Ljubljane, spremembo firme in skrajšane firme ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5840384
Firma: KARINCIA, zastavljalnica, dražba, avkcijske prodaje, menjalnica, d.o.o.
Skrajšana firma: KARINCIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 4220 Škofja Loka, Godešič
139, Škofja Loka
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 3. 1999.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana z isto firmo pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod vl. št. 1/22121/00.
Rg-402681
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01708 z dne 8. 4. 1999 pri
subjektu vpisa CASINO, turistično podjetje Bled, d.o.o., sedež: Cesta svobode
15, 4260 Bleda, pod vložno št.
1/01241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, tipa zastopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter nadzorni svet s
temile podatki:
Matična št.: 5379911
Firma: CASINO BLED, d.d., prirejanje
posebnih iger na srečo
Skrajšana firma: CASINO BLED, d.d.
Ustanovitelj: IRP ALPINUM, p.o., izstop
18. 6. 1994; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ul. 20, vstop 18. 9. 1997,
vložek 288,100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tomažič Marjan, Bled, Gregorčičeva
28, razrešen 2. 4. 1999; Tomažič Marjan,
Bled, Cankarjeva 30, imenovan 15. 3. 1999
za predsednika začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pogodbe o nakupu, prodaji, zamenjavi ali obremenitvi nepremičnin, lahko sklene le na podlagi predhodnega sklepa nadzornega sveta družbe;
Vovk Miran, Bled, Prešernova 55, imenovan 15. 3. 1999, kot član začasne uprave
zastopa z enakimi pooblastili kot predsednik začasne uprave.
Člani nadzornega sveta: Malej Boris, Antonič Jože, Ocvirk Mojmir in Šlibar Anton,
vstopili 20. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v 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 povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP-IG 4/1998-MP z dne 29. 7. 1998.
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Rg-302131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06916 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa DINOS HOLDING, družba za
pripravo sekundarnih surovin, d.d., Ljubljana, sedež: Šlandrova ul. 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00726/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5003318
Sprememba statuta z dne 19. 11. 1998.
Rg-302132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06985 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART, Podružnica
Ljubljana, sedež: Baragova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31054/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 1327615
Firma: DAIMLERCHRYSLER AG, Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: DAIMLERCHRYSLER
AG, Podružnica Ljubljana.
Rg-302138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00393 z dne 29. 1. 1999 pri subjektu vpisa Urbanistični inštitut Republike Slovenije, sedež: Jamova 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00456/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5051703
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pristan 2.
Rg-302139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03150 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu vpisa Slovenska filharmonija, p.o.,
sedež: Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo organizacijske oblike, firme, datuma in tipa
zastopnika, ustanoviteljev in odgovornosti,
uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s temile podatki:
Matična št.: 5053242
Firma: SLOVENSKA FILHARMONIJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Izvršni svet RS, izstopil
2. 4. 1998; Republika Slovenija, Ljubljana,
Gregorčičeva 20, vstopila 2. 4. 1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šinigoj Boris, Ljubljana, Mestni trg 17, razrešen
23. 12. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa zavod kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1999: 221 Založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 703
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Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Rg-302140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05657 z dne 11. 2. 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 tega sodišča spremembo tipa in datuma zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5226406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grošelj Janez, Domžale, Zaboršt, Pot na Bistrico 6, razrešen 21. 9. 1998 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.
Rg-302143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06454 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu vpisa ROGAŠKA COMMERCE, d.o.o.,
podjetje za trgovino na tujem in domačem trgu, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11578/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5477883
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Collauti Marko, razrešen 15. 10.
1998; direktor Dolinšek Boris, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 14, imenovan 15. 10. 1998.
Rg-302144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06979 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa AC-INTERCAR, d.o.o., trgovina z avtomobili in deli, vzdrževanje motornih vozil, Ljubljana, sedež: Baragova ulica 5,
1113 Ljubljana, pod vložno št. 1/19872/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe AUTOCOMMERCE, d.o.o., Murska
Sobota, s temile podatki:
Matična št.: 5670209
Pripojitev družbe AUCOMMERCE, za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, Murska Sobota, d.o.o. (1/01859/00),
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
1. 12. 1998.
Rg-302145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07120 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu vpisa PERSPEKTIVA, d.d., Borzno
posredniška družba, sedež: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754194
Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-302146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07274 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu vpisa MALENŠEK & MALENŠEK,
družba za storitveno dejavnost, d.n.o.,
sedež: Ob Dolenjski železnici 172, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27157/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala ter preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5925878
Firma: ALU M&M, družba za storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ALU M&M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Malenšek Andrej, izstopil
17. 12. 1998; Malenšek Miha, Ljubljana, Ob
Dolenjski železnici 172, izstopil iz d.n.o. in
vstopil v d.o.o., 17. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07330 z dne 17. 2. 1999 pri subjektu vpisa Srednja gradbena in ekonomska
šola, sedež: Kardeljeva ploščad 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00820/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Berdajs Andrej, razrešen 31. 12.
1998; ravnatelj Planinc Peter, Ljubljana,
Hafnerjeva 15, imenovan 1. 1. 1999.
Rg-302149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07460 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu vpisa SKUPI FEJZULAHI, gradbeništvo, k.d., sedež: Jamnikarjeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in družbene pogodbe ter preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213687
Firma: GP SKUPI, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GP SKUPI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Fejzulahi Uzeir, Skopje, Republika Makedonija, Boro Menkov 2-4/I,
vložil 1,050.000 SIT, in Fajzulahi Naser,
Skopje, Republika Makedonija, Tome Pure
17, vložil 1,050.000 SIT – izstopila iz k.d.
in vstopila v d.o.o. 16. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fejzulahi Naser, razrešen 3. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan za direktorja, in prokurist Deskaj Nezir, Ljubljana, Gorazdova ulica 13, imenovan 3. 12. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.
Rg-302152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/00127 z dne 19. 2. 1999 pri subjektu vpisa Tehniški muzej Slovenije,
Ljubljana, p.o., sedež: Parmova 33,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/01179/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skrajšano firmo s temile podatki:
Matična št.: 5052602000
Skrajšana firma: TMS, p.o.
Rg-302155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00451 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu vpisa EON, d.o.o., elektronsko poslovanje, sedež: Beethovnova 12, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1319329
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelji: ZORAN THALER MEDNARODNI CONSULTING, d.o.o., Beethovnova
12, in Verdnik Domen, Ljubljana, Kristanova
ulica 6, vstopila 12. 8. 1998, vložila po
40,000.000 SIT, ter Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor, Slomškov trg 10, vložila
80,000.000 SIT, in S-NET, Družba za izvajanje telekomunikacijskih storitev in inženiringov, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56,
vložila 40,000.000 SIT, vstopila 20. 1. 1999
– odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 1. 1999.
Rg-302158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00122 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu vpisa HIDRIA TRADING, Mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29330/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5363098
Ustanovitelji: Krapš-Rejc Andrejka, Idrija, Zupančičeva 11, vložila 270.000 SIT,
Lapajne Dušan, Idrija, Gorska pot 26, vložil
180.000 SIT, Petek Goran, Idrija, IX. korpusa, vložil 187.500 SIT, Svetlik Edvard,
Idrija, Grilčeva 32, vložil 405.000 SIT, in
Zajc Franc, Idrija, Prelovčeva 1, vložil
187.500 SIT – vstopili 22. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo; HIDRIA TRADING,
d.o.o. Mednarodna trgovina, Ljubljana, Nazorjeva 6, izstopila 29. 12. 1997; Seljak
Iztok, Spodnja Idrija, Slovenska cesta 27,
vstopil 31. 12. 1996, vložil 270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01095 z dne 28. 9. 1998 pri subjektu vpisa PROM I.I., informacijski inženiring, d.o.o., Kočevje, sedež: Kidričeva
6a, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/24042/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova sedeža, ustanoviteljev in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5780446

Št.

Firma: B-SOFT, informacijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: B-SOFT, d.o.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Tomšičeva ulica 5
Ustanovitelji: PROM, računalništvo, elektronika in poslovne storitve, d.o.o., Kočevje,
Kolodvorska cesta 2, izstopil 23. 2. 1998;
Komac Boštjan, Kočevje, Podgorska ulica
št. 2, vstopil 27. 12. 1996, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 23. 2. 1998.
Rg-302161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01138 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu vpisa LOGINA LAGERSOFT, proizvodnja, trgovina in storitve, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09756/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5417104
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1998.
Rg-302162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01139 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu vpisa LOGINA IT, informacijski terminali, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5910994
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1998.
Rg-302163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01182 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu vpisa RAZUM, DR. KRAŠOVEC &
CO., poslovno svetovanje, d.n.o., sedež:
Lošca 38, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/26884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5920507
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1998: 22110
Izdajanje knjig.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1998.
Rg-302165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01200 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu vpisa ALADIN, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mucherjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:
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Matična št.: 5388309
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 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 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
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no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 2. 1998.
Rg-302164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01195 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu vpisa AVANT-GEO, geodetske storitve, d.o.o., Kočevska Reka 55, 1338 Kočevska Reka, sedež: Kočevska reka 55,
1338 Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/20367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5685141
Firma: AVANT-GEO, geodetske storitve, d.o.o., 1310 Ribnica
Skrajšana firma: AVANT-GEO, geodetske storitve, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Šeškova ulica 50
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 2. 1998.
Rg-302168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01414 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu vpisa 7 SEDMICA, Uvozno izvozno
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gradnikove brigade
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi družbe s temilepodatki:
Matična št.: 5516161
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in 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 in zelenih
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športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z 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 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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 pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
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agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 25. 2. 1998.
Rg-302169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01610 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SRS, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o., sedež: Pokljukarjeva 102,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/30101/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev s temile podatki:
Matična št.: 1243748
Ustanovitelja: Oblak Andreja, Ljubljana,
Reška 11, vložila 300.000 SIT, in Šetina
Emil, Ljubljana, Dolenjska cesta 52, vložil
750.000 SIT – vstopila 9. 12. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-302170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01948 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu vpisa G.Z.S., podjetje za založništvo, trgovino in marketing, d.o.o., sedež:
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08414/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5407150
Firma: G.Z.S., Gospodarska založba,
d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 1. 4. 1998.
Rg-302171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01951 z dne 14. 9. 1998 pri subjektu
vpisa GRAD INŽENIRING, gradbeni inženiring, gradbene storitve, zastopanje, sodno cenilstvo ter zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 69c, sedež: Celovška
69c, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5334624
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1998: 7411
Pravno svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 3. 1996.
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Rg-302173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02108 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu vpisa RCL, družba za računalniški in
informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dolenjska c. 83, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5301688
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševčeva 50
Ustanovitelji: Jan Jernej, Ljubljana, Ziherlova 2, vstopil 25. 10. 1989, Keržan
Sandi-Aleksander, Gozd Martuljek, vstopil
7. 4. 1997, in Popovič Robert, Kranjska
Gora, Vršiška cesta 47, vstopil 7. 4. 1998
– vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 4. 1998.
Rg-302174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02325 z dne 9. 9. 1998 pri subjektu vpisa RENT A, najem in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 58,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/16763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temilepodatki:
Matična št.: 5604885
Firma: RENT A, charter, trgovina in
storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1998: 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 17. 4. 1998.
Rg-302175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02476 z dne 10. 9. 1998 pri subjektu vpisa STRELEC, Trgovina in ekonomske storitve, d.o.o., Malnarjeva 13,
Ljubljana, sedež: Malnarjeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5674174
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Nemanič Milan, Ljubljana, Malnarjeva
ulica 13, imenovan 10. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1998: 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
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Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 4. 1998.
Rg-302179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02789 z dne 24. 9. 1998 pri subjektu vpisa JOLLY CONSULTING, Podjetje za svetovanje, d.o.o., Tiha ulica 10,
Ljubljana, sedež: Tiha ulica 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5991030
Firma: K & C, Specialistične zobozdravstvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: K & C, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Remic Dušan in Maver
Igor, izstopila 4. 5. 1998; Kopač Igor, Škofja Loka, Podlubnik 262, in Crevatin Branko,
Lucija, Portorož, Ulica borcev NOB 29,
vstopila 4. 5. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Remic Dušan in Maver Igor, razrešena
4. 5. 1998; direktor Kopač Igor in zastopnik
Crevatin Branko, ki zastopa družbo kot pomočnik direktorja, imenovana 4. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.
Rg-302182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03072 z dne 17. 9. 1998 pri subjektu vpisa LEDENA DEŽELA, prodaja živilskih izdelkov, d.o.o., sedež: Bučarjeva
ulica 3, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/29946/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 1216198
Sedež: 1234 Trzin, Blatnica 1
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 5. 1998.
Rg-302184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03177 z dne 24. 9. 1998 pod št.
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vložka 1/31031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305271
Firma: NETICA, PODREKAR IN SMIRNOV, računalništvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NETICA, PODREKAR
IN SMIRNOV, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Ljubljanici 44
Ustanovitelja: Podrekar Albert, Ljubljana,
Ob Ljubljanici 44, in Smirnov Igor, Škofja
Loka, Reteče 97, vstopila 13. 5. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Podrekar Albert in zastopnik Smirnov
Igor, ki zastopa družbo kot namestnik direktorja, imenovana 13. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-302185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03191 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31032/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1305280
Firma: VITARIMAL INTERNATIONAL,
trgovina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: VITARIMAL INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prekmurska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VITARIMAL INTERNATIONAL, B.V., 7001 HC Doetinchem, Nizozemska, Meestersstraat 18, vstopil 3. 4. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Riković Muhamed, 7001, HC Doetinchem, Nizozemska, Meestersstraat 18,
in prokuristka Novak Marjana, Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 20, imenovana 3. 4.
1998.
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Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-302186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03867 z dne 16. 9. 1998 pri subjektu vpisa ROSINVEST, konzulting, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hacquetova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25641/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5848059
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 6. 1998.
Rg-302187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03870 z dne 25. 9. 1998 pri subjektu
vpisa SOFT TRADE, podjetje za poslovno
informacijske sisteme, d.o.o., Ljubljana,
sedež: C. na Brod 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09715/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev in naslova ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5320160
Ustanovitelji: Kričej Bojan, Ljubljana, Cesta na Brod 18, vložil 422.266 SIT, Pirš
Jure, Kamnik, Pot Marije Vere 5, vložil
291.564 SIT, in Kroflič Jernej, Ljubljana, Pod
Hrasti 68, vložil 291.564 SIT, ki so vstopili
25. 9. 1989, ter APTA CONSEIL, d.o.o.,
Ljubljana, Večna pot 11, vložil 523,215,50
SIT, in Ktorza Denis Simon, Vincennes Val
de Marne, Paris, 14 Rue des 3 Territoires,
vložil 523,215,50 SIT, ki sta vstopila 10. 3.
1998 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-302188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04002 z dne 8. 9.1 998 pri subjektu vpisa KADUNC, trgovina-servis, d.o.o.,

Grosuplje, Partizanska c. 25, sedež: Partizanska c. 25, 1290 Grosuplje, pod vložno št. 1/06487/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5363128
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-302190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05206 z dne 24. 9. 1998 pod št.
vložka 1/31030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1318535
Firma: GOLUBOVIĆ & CO., splošna dela v gradbeništvu, d.n.o.
Skrajšana firma: GOLUBOVIĆ & CO.,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Matije Blejca 14
Ustanovitelja: Golubović Mirsad in Golubović Ermin, oba iz Kamnika, Matije Blejca
14, vstopila 11. 9. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Golubović Mirsad in Golubović Ermin, imenovana 11. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve
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prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-302193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00133 z dne 17. 11. 1998 pri subjektu vpisa ABITRADE, trgovina, storitve
in inženiring, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana, sedež: Dimičeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5539749
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998:
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 10. 1998.
Rg-302194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00134 z dne 11. 11. 1998 pri subjektu vpisa ESKA, Inženiring, d.o.o., sedež: Glinškova ploščad 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5950902
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998:
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 74400

Št.

Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.
Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, je dovoljeno
samo opravljanje računovodske, knjigovodske dejavnosti in davčno svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 1. 1998.
Rg-302195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00846 z dne 13. 11. 1998 pri subjektu vpisa BENETEX, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Nožice, Gostičeva
42a, Radomlje, sedež: Nožice Gostičeva
42a, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/14644/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova
sedeža, deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5580633
Firma: KATJA & ALEN, proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KATJA & ALEN, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 5
Osnovni kapital: 2,193.000 SIT
Ustanovitelj: Komlanc Branko, Radomlje, Gostičeva 42a, vstopil 5. 11. 1991, vložil 2,193.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje 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 predenje 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 preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
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nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja 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 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
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po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
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 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 10. 1998.
Rg-302196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00909 z dne 17. 11. 1998 pri subjektu vpisa SAM, Podjetje za komercialni
inženiring, d.o.o., Prelog, Pod hribom 2,
sedež: Pod hribom 2, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/06450/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, osnovnega kapitala, ustanovitelja,
deleža, dejavnosti in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5363071
Sedež: 1230 Domžale, Pod hribom
2, Prelog
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sedeljšak Anton, Domžale,
Pod hribom 2, Prelog, vstopil 30. 3. 1990,
vložil 25,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sedeljšak Anton, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 30. 3. 1990, in
prokuristka Sedeljšak Milena, Domžale, Pod
hribom 2, Prelog, imenovana 7. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1010 Pridobivanje črnega premoga;
1020 Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 1030 Pridobivanje šote; 1310 Pridobivanje železove rude; 1320 Pridobivanje rud
neželeznih kovin, razen uranove in torijeve
rude; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobi-
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vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna;
2653 Proizvodnja mavca; 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 vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-

na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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 nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih strojev in
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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 4. 1998.
Rg-302200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01159 z dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa HANG LOOSE, trgovina, zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 179/VI, stan. 37,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/17135/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo naslova sedeža, naslova ustanovitelja in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5620635
Sedež: 1000 Ljubljana, Martinova
pot 29
Ustanovitelj: Šturm Peter, Ljubljana, Martinova pot 29, vstopil 16. 3. 1992, vložil
901.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 2. 1998.
Rg-302201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02828 z dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa TSE TRADE, družba za trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
c. 118, sedež: Tržaška c. 118, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5590744
Firma: TSE TRADE, Sistemska hiša za
interaktivne multimedijske aplikacije,
d.o.o., Tržaška c. 126, 1000 Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 126
Ustanovitelji: Stojan Darko, Slovenj Gradec, Legen 178, vstopil 16. 12. 1991,
Vovk Franci, Kobarid, Sergeja Mašera 9,
vstopil 25. 3. 1998, in Ditrich Damijan, Ljubljana, Trnovska 2, vstopil 25. 3. 1998, vložili po 508.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stojan Darko, razrešen 25. 3. 1998;
direktor Vovk Franci, imenovan 25. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1998: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1998.
Rg-302202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02985 z dne 20. 11. 1998 pri subjektu vpisa VLATOJA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo kovinske galanterije, Hotedršica, sedež: Hotedršica 82, 1372 Hotedršica, pod vložno št. 1/04016/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-

Št.

bo firme, skrajšane firme in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5320879
Firma: PUC, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: PUC, d.o.o.
Ustanovitelj: Puc Vladislav, Logatec, Pavšičeva 2, vstopil 15. 12. 1989, vložil
1,067.368 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 5. 1998.
Rg-302205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03197 z dne 26. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1305310
Firma: SAGA-GONELI, Trgovina na debelo z izdelki široke porabe, k.d., Ljubljana, Podrožniška pot 6
Skrajšana firma: SAGA-GONELI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Podrožniška
pot 6
Ustanovitelja: Goneli Gašper, Ljubljana,
Podrožniška pot 6, in Šušteršič Saša, Ljubljana, Linhartova 70, vložil 5.000 SIT – vstopila 26. 5. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Goneli Gašper, imenovan 26. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
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govina na drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-302206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04031 z dne 12. 11. 1998 pri subjektu vpisa HOFFMANN-LA ROCHE LTD., Basel, podružnica Ljubljana, sedež: Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5926912
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 10.
Rg-302209
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04061 z dne 26. 10. 1998 pri subjektu vpisa W-EST, marketing, uvoz-izvoz,
prodaja na drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Einspielerjeva 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04627/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5324831
Sedež: 1000 Ljubljana, Kratka pot 1
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1998.
Rg-302211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04163 z dne 18. 11. 1998 pri subjektu vpisa ELEKTRO STANOVNIK & CO,
Podjetje za proizvodnjo, prodajo in vzdrževanje elektronaprav, d.n.o., Kamnik,
sedež: Podgorje 55, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/10803/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5743800
Firma: STANOVNIK & CO., turistične,
prevozne in poslovne storitve, d.n.o.,
Kamnik
Skrajšana firma: STANOVNIK & CO.,
d.n.o., Kamnik
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1998: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
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lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1998.

hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60300 Cevovodni transport.

Rg-302212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05910 z dne 9. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31208/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1338633
Firma: PROINST – BOBIČ & CO., podjetje za projektiranje, inženiring in izvajanje vseh vrst cevnih instalacij d.n.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: PROINST – BOBIČ &
Co., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Žigonova 5
Ustanovitelja: Bobič Slavka in Bobič Ignac, oba iz Ljubljane, Žigonova ulica 5, vstopila 14. 9. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bobič Slavka in zastopnik Bobič
Ignac, ki zastopa družbo kot namestnik direktorice, imenovana 14. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 40200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 45210 Splošna gradbena dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-

Rg-302215
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06039 z dne 28. 10. 1998 pri subjektu vpisa TALEAKO, podjetje za opravljanje servisnih storitev, vzdrževanje,
proizvodnjo ter uvoz in izvoz telefonske
in krmilne elektronike, Ljubljana, sedež:
Rožna dolina, C. II/41, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5424739
Firma: TELEAKO, družba za opravljanje servisnih storitev in vzdrževanje telefonske in krmilne elektronike, d.o.o.,
Ljubljana
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230

Rg-302214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05928 z dne 20. 11. 1998 pri subjektu vpisa BANKINA, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenčeva 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 1202197
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrič Stanko in Kramljak Alojzij, izstopila 1. 10. 1998; Bedenk
Marjana, Ljubljana, Izletniška 5, vstopila
1. 10. 1998, vložila 2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1998:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1998.

Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo 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
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5274 Druga popravila, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 10. 1998.
Rg-302217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06106 z dne 24. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1338838
Firma: KRATOS, družba za podjetniško svetovanje in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: KRATOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci, Cesta XV/8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Peklenik Aleš, Ljubljana, Vrhovci, Cesta XV/8, vstopil 2. 10. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peklenik Aleš, imenovan 2. 10.
1998.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
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tve; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 72100
Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij.
Rg-302220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06153 z dne 23. 11. 1998 pri subjektu vpisa RENT A, charter, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 58,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/16763/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deleža in dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5604885
Firma: RENT A YACHTS & CHARTER,
jahte in najem, d.o.o.
Skrajšana firma: RENT A YACHTS &
CHARTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 96,014.000 SIT
Ustanovitelj: Hozjan Ivan, Ljubljana, Linhartova cesta 36, vstopil 9. 10. 1996, vložil
96,014.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 10. 1998.
Rg-302222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06463 z dne 23. 11. 1998 pod št.
vložka 1/31258/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339460
Firma: DESETICA, Marketing in druge
poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DESETICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Adamičeva 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Utanovitelj: Sever Tomaž, Ljubljana, Plevančeva ulica 22, vstopil 16. 11. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sever Tomaž in prokuristka Sever
Martina, Ljubljana, Adamičeva ulica 4, imenovana 16. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 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 nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o

Št.

računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-302228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02140 z dne 1. 10. 1998 pri subjektu vpisa CVETKOVIĆ GRADBENIK IN
OSTALI, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
sedež: Koprska 104, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5893577
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1998: 5552
Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-302229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02481 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa PIANTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Gašperšičeva 8,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/08112/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova ustanoviteljice in zastopnice, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5429366
Ustanoviteljica: Lampe Jadranka, Ljubljana, Vide Janežičeve 17, vstopila
31. 12. 1992, vložila 2,047.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica
Lampe
Jadranka,
imenovana
31. 12. 1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998:
22150 Drugo založništvo; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 74810 Fotografska
dejavnost.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 4. 1998.
Rg-302232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02801 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa VESTOM, družba za proizvodnjo, storitve in zastopstva, d.o.o., Ljubljana-Škofljica, sedež: Cesta ob Barju 40,
1291 Ljubljana-Škofljica, pod vložno
št. 1/22931/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
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nico, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5749069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Škrlec Vesna, Ljubljana, Cesta ob
Barju 40, imenovana 27. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 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;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 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 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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 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 go-
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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
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
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agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 3. 1998.
Rg-302231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02744 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa MAGRAF, Družba za trgovino in svetovanje, d.o.o., Pražakova 8, Ljubljana, sedež: Pražakova 8,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/04227/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5320585
Ustanovitelj: Skobe Vlasta, izstopila
11. 5. 1998; Popović Mate, Zagreb, Šencina 1a, vstopil 11. 5. 1998, vložil
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Skobe Vlasta, razrešena 11. 5.
1998; direktor Popović Mate in prokuristka
Erhatič Darja, Ljubljana, Ellerjeva ulica 17,
imenovana 11. 5. 1998.
Rg-302233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02827 z dne 19. 10. 1998 pri subjektu vpisa ELVELUX COMMERCE, d.o.o.,
proizvodnja, trgovina, storitve, Stegne
23, Ljubljana, sedež: Stegne 23, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5879531
Ustanoviteljica: Šurc Jože in Marko Henrik, izstopila 8. 5. 1998; ISKRA ZAŠČITE,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 35, vstopila 8. 5.
1998, vložila 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Marko Henrik in Šurc Jože, razrešena 8. 5. 1998; direktor Murko Vladimir,

Ljubljana,Štefanova ul. 12, imenovan 8. 5.
1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1998.
Rg-302234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02842 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa CYCLE PROJECT, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28645/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5985447
Ustanovitelji: Canova Patrizio, izstopil 8. 5.
1998; Anžič Mihael, Ljubljana-Polje, Novo Polje, Cesta III/23, vstopil 8. 5. 1998, vložil
15.000 SIT, ter Bertin Dario, Piove di Sacco,
Michiante Emanuele, Arzergradne, in Anžič
Branka, Ljubljana, Novo Polje, C. III/23, vstopili 18. 11. 1996, vložili po 495.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Canova Patrizio, razrešen 8. 5. 1998;
direktor Anžič Mihael, razrešen in ponovno
imenovan 8. 5. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1998.
Rg-302236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03158 z dne 21. 10. 1998 pri subjektu vpisa ALPE PAPIR, Trgovina na debelo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152, Hala XVIII/1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5790743
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152 (BTC), Hala XVI
Osnovni kapital: 81,890.000 SIT
Ustanovitelj: PAPERNET GMBH & CO.
KG, Avstrija, 2351 Wiener, Neudorf, izstopil 7. 5. 1998; KNP BT BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., Wiener Neudorf,
IZ NO Sud Strasse 6, Objket 28, vstopil
7. 5. 1998, vložil 81,890.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 5. 1998.
Pri vpisu so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
Rg-302237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03160 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu vpisa ŠOTA, podjetje za trgovinsko
dejavnost in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ižanska cesta 145, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temilepodatki:
Matična št.: 5387663
Ustanoviteljica: Sterle Mirko Ferdinand,
izstopil 29. 5. 1998; Sterle Marta, Ljubljana,
Ižanska
cesta
145,
vstopila
25. 6. 1990, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sterle Mirko Ferdinand, razrešen
29. 5. 1998; direktor Sterle Tomaž, Ljubljana, Ižanska cesta 145, imenovan 29. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 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 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 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 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
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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 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
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vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti vpisani pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, je dovoljeno
samo opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti ter davčno svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 5. 1998.
Rg-302238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03175 z dne 22. 10. 1998 pri subjektu vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta Ljubljanske brigade
11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25697/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5865379
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 7
Ustanovitelja: GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, vstopil
8. 7. 1994, vložil 105,050.000 SIT, in
STEIRISCHE FERNGAS – AKTIENGESELLSCHAFT (FERNGAS), Gradec, Gaslaternenweg 4a, vstopil 14. 2. 1995, vložil
362,900.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Černe Robert, razrešen 15. 4. 1998;
prokuristka Bakše Ingrid, Ljubljana, Vodnikova 6, imenovana 15. 4. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 4. 1998.
Rg-302240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03476 z dne 11. 11. 1998 pri subjektu vpisa ŠTIMBI, trgovsko podjetje in
prevozi, Pod gozdom II/1, Grosuplje,
d.o.o., sedež: Pod gozdom II/1, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/18070/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5679940
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1998:
45210 Splošna gradbena dela; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
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Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 10. 1998.
Rg-302242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03869 z dne 2. 10. 1998 pri subjektu vpisa BEHRING DIAGNOSTICA AUSTRIA GMBH, Podružnica v Ljubljani, sedež: Dunajska 22IX, 1511 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29582/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 1198793
Firma: DADE BEHRING AUSTRIA
GMBH, Podružnica v Ljubljani.
Rg-302244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05432 z dne 5. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1327810
Firma: ŠČAP TRANSPORT, podjetje za
transportne in druge storitve, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: ŠČAP TRANSPORT,
d.o.o., Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Brniška cesta 62
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ščap Lojze, Vodice, Brniška
cesta 62, vstopil 18. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ščap Lojze, imenovan 18. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 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
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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51700 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
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na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-302245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05433 z dne 5. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31072/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1327828
Firma: J – RUPERT & CO., podjetje za
trgovino in storitve, d.n.o., Ig
Skrajšana firma: J – RUPERT & Co.,
d.n.o., Ig
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1292 Ig, Iška vas 26a
Ustanovitelja: Rupert Janez in Rupert Marija, oba iz Iga, Iška vas 26a, vstopila 14. 9.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rupert Janez in zastopnica Rupert
Marija, ki zastopa družbo kot namestnica
direktorja, imenovana 14. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 28520
Splošna mehanična dela; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 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, drugih kovinskih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi 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; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-302246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05548 z dne 19. 10. 1998 pod št.
vložka 1/31129/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1327992
Firma: ŠARMANT MARKETING – ZALAR IN DRUŽBENIKI, k.d., marketinško-posredniška družba, Ljubljana-Zalog
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Skrajšana firma: ŠARMANT MARKETING – Zalar in družbeniki, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1129 Ljubljana-Zalog, Pot na
Hreše 3a
Ustanovitelja: Kaluža Janja, Ljubljana-Zalog, Pot na Hreše 3a, ki je vložila 10.000
SIT, in ne odgovarja, in Zalar Sebastian,
Ljubljana, Nazorjeva 4, ki odgovarja s svojim premoženjem, vstopila 1. 10. 1998.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Kaluža Janja in direktor Zalar Sebastian, imenovana 1. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Stortve 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 diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140

Št.

Izposojanje izdelkov široke porabe; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-302478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05926 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa EVERET INTERNATIONAL,
mednarodna trgovinska družba, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jamova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13509/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in naslov direktorice s temile
podatki:
Matična št.: 5523800
Ustanoviteljica: EVERET S.R.L., Trieste,
Via Milano 15, izstopil 16. 10. 1998; Petek-Šumrada Tatjana, Ljubljana, Jamova 10,
vstopila
16. 10.
1998,
vložila
11,042.734,03 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Petek Šumrada-Tatjana, imenovana 12. 11. 1991.
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ska c. 7a, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/27816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5910277
Firma: ONA D, proizvodnja tekstilnih
izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: ONA D, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 1. 1999.
Rg-302483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00469 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa BAUMAX, trgovinska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
152g, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24799/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5754500
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 2. 1999.

Rg-302481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00493 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa RUZIO, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje in prevoz, Ljubljana, Zaloška 151,
sedež: Zaloška 151, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5647932
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Ruzio Gjoko Viktor, CH-8737 Gommiswald, Rickenstrasse 25, imenovan
12. 1. 1999.

Rg-302484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07301 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa URŠIČ, pekarstvo – konditorska
oprema, d.o.o., Domžale, sedež: Prešernova 31, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04261/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, priimka in naslova ustanoviteljice,
uskladitev in spremembo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5318777
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Uršič-Koritnik Mojca, Kamnik, Volčji potok 15, vstopila 20. 12. 1989,
vložila 315.000 SIT, ter Uršič Alenka, vstopila 23. 1. 1991, vložila 105.000 SIT, Uršič Janez, vstopil 23. 1. 1991, vložil
1,050.000 SIT, in Uršič Hilda, vstopila
23. 1. 1991, vložila 630.000 SIT, vsi trije
iz Domžal, Prešernova 31 – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 12. 1998.

Rg-302482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00492 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa BAMBI TEKS, proizvodnja tekstilnih izdelkov, d.o.o., sedež: Ljubljan-

Rg-302485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07284 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu vpisa KOMPLET, podjetje za inovacije in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šentja-

Rg-302480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07302 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu vpisa PROMED, trgovanje in trženje
z medicinskim materialom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Resljeva 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5718465
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5.
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kob 41, sedež: Šentjakob 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13689/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in naslova sedeža, uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5541425
Firma: KOMPLET, kovinska industrija
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMPLET, d.o.o.
Sedež: 1370 Logatec, Obrtna cona
Logatec št. 23
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
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Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1998.
Rg-302491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05962 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu vpisa OKO ZUNANJETRGOVINSKE
STORITVE, d.o.o., sedež: Zaloška 69,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/27150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5908604
Osnovni kapital: 3,794.112 SIT
Ustanovitelja: Korsakova Olga, Togliatti,
Rusija, Ul. Avtostroitelna 13, vstopila 25. 5.
1995, vložila 1,252.056 SIT, in Khotoulev
Vladimir, Togliatti, Ul. S. Razina 42, vstopil
21. 9. 1998, vložil 1,252.056 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1998.
Rg-302492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05961 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu vpisa RAZVEDRILO, založniško podjetje, d.o.o., Šmarje Sap, Mali vrh 93,
sedež: Mali vrh 93, 1293 Šmarje Sap,
pod vložno št. 1/12668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev in deležev, uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5501466
Firma: RAZVEDRILO, Založniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAZVEDRILO, d.o.o.
Ustanovitelja: Rajer Boštjan, vstopil
5. 6. 1991, in Rajer Veronika, vstopila
7. 10. 1998, oba iz Šmarja-Sapa, Mali vrh
pri Šmarju 93, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 10. 1998.
Rg-302493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05963 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu vpisa R DOMŽALE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 93, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/06367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5359287
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 36
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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;
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5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

Št.

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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6311 Prekladanje; 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 potovalnih 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 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
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9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 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.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 10. 1998.
Rg-302494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07434 z dne 12. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31531/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363085
Firma: O.K. CONSULTING, družba za
izobraževanje in transformacijski management, d.o.o.
Skrajšana firma: O.K. CONSULTING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Sajovčeva 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mejaš Nikolaj, Ljubljana,
Krivec 4, vložil 840.000 SIT, Ćurić Željko,
Ljubljana, Primožičeva 1, vložil 840.000
SIT, in Liss Frec Michael, New Jersey, vložil
420.000 SIT – vstopili 4. 11. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mejaš Nikolaj, imenovan 2. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Rg-302495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07322 z dne 12. 2. 1999 pod št.
vložka 1/31546/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1362933
Firma: DORNINGER HIDRAVLIKA,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DORNINGER, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: DORNINGER INDUSTRIEHYDRAULIK VERTRIEBS GMBH, Linz, Petzoldstrasse 12, vstopil 29. 9. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorja Dorninger Christian in Dorninger
Bernhard, oba iz Linza, Petzoldstrasse 12,
ter prokurist Hrvoje Lozica, Ljubljana, Celjska ul. 4, imenovani 25. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 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 tobačno industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-302499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07350 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu vpisa SVETINA & LAZAR, prodaja ogrevalne in sanitarne tehnike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 469, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15154/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, naslova ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5553440
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 29
Ustanovitelj: Lazar Roman, Domžale,
Dragomelj 5, vstopil 27. 1. 1992, vložil
839.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Lazar Roman, ki zastopa podjetje kot
pooblaščena oseba, v zunanjetrgovinskem
prometu neomejeno, in direktor Svetina Brane, Dobrunje, Podmolniška 47, ki zastopa
podjetje
brez
omejitev,
imenovana
27. 1. 1992.
Rg-302500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07351 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KIR, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve in zunanjo trgovino,
Ljubljana, sedež: Grablovičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07195/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5391881
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prihoda Marko, razrešen 31. 12.
1998; direktor Ciuha Andrej, Dobrova, Šujica 68, imenovan 31. 12. 1998.
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Rg-302501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05897 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu vpisa GALJEVICA, Splošno gradbeno
podjetje, d.o.o., Štihova 1, Ljubljana, sedež: Štihova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02615/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5300312
Firma: SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GALJEVICA, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SGP Galjevica, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 4
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 10. 1998.
Rg-302502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07455 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu vpisa BIA, podjetje za laboratorijsko in
procesno opremo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Teslova 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5327601
Ustanovitelji: Štrancar Aleš, Ajdovščina,
Planina 45, vstopil 24. 1. 1990, vložil
481.334,50 SIT, Josić Djuro, 1000-Berlin
44, Herfurthplatz 5, vstopil 4. 2. 1991, vložil
232.098,80 SIT, Zochbauer Emmerich, Herzogenburg, Schulrat Schneider-Gasse 19,
vstopil 24. 1. 1990, vložil 304.436,40 SIT,
Rasport Peter, Ljubljana, Neubergerjeva
ul. 13, vstopil 23. 12. 1998, vložil 65.820,30
SIT, in Koselj Primož, Ljubljana, Kotnikova 12,
vstopil 11. 10. 1989, vložil 363.868 SIT –
odgovornost. ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Štrancar Aleš, razrešen 23. 12. 1998 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
kot poslovni pooblaščenec družbe, in direktor
Koselj Primož, imenovan 23. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; P2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi 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 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.
Rg-302504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06297 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu vpisa PROMPT ING, Podjetje za raču-
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nalniški inženiring, Prašnikarjeva 8,
Ljubljana-Šentvid, d.o.o., sedež: Prašnikarjeva 8, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/17048/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5874068
Firma: PROMPT ING, Podjetje za računalniški inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMPT ING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 54
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 11. 1998.
Rg-302505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06325 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu vpisa MITEA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Puharjeva 10,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/19128/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5864372
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja in humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 10. 1998.
Rg-302507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06990 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu vpisa FORZA, Podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Polanškova 36, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in deležev, uskladitev in spremembo dejavnosti, spremembo zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5339243
Firma: FORZA, družba za ustvarjanje
in posredovanje kulturnih vrednot ter

Št.

druge poslovne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,790.696 SIT
Ustanovitelji: Strajnar Stanislav, vložil
1,395.348 SIT, Strajnar Dragica, vložila
697.674 SIT, in Strajnar Aleš, vložil
697.674 SIT, vsi iz Ljubljane, Polanškova
36, vstopili 9. 1. 1990, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Strajnar Stanislav, razrešen 3. 12.
1998; direktor Strajnar Aleš, imenovan
3. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 12. 1998.
Rg-302510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07015 z dne 6. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KRIŽAJ, podjetje za storitve, trgovino in marketing, d.o.o., Medvode, sedež:
Zgornja Senica 35, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/16020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev, uskladitev in spremembo dejavnosti, spremembo zatopnikov in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5575842
Ustanovitelj: Križaj Franc, izstopil 4. 12.
1998; Križaj Ana, Medvode, Zgornja Senica
35, vstopila 9. 5. 1994, vložila 1,532.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Križaj Franc, razrešen 4. 12. 1998;
direktorica Križaj Ana, imenovana 4. 12.
1998.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-

79 / 30. 9. 1999 / Stran 5249
menta, mavca; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 12. 1998.
Rg-302582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06296 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu vpisa DOMADENIK, Elektroinstalacije
v gradbeništvu, d.o.o., Cesta 20. julija
2c, Zagorje ob Savi, sedež: Cesta 20.
julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.1/29200/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1122754
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52740 Druga
popravila, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1998.
Rg-302585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06267 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu vpisa RIKO – NEPREMIČNINE, financiranje in promet z nepremičninami,
d.o.o., sedež: Trg republike 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1214152
Sedež: 1000 Ljubljana, Bizjanova 2.
Rg-302588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06195 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ACTION PACIFIC, Družba trgovinskih, športnih in rekreativnih dejavnosti,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Puharjeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5420466
Sedež: 1236 Trzin, OIC Trzin, Blatnica 12.
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Rg-302589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06324 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu vpisa AVTO ŠOLA AMD, Cerknica,
d.o.o., sedež: Cesta 4. maja 18, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/15703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, priimka ustanovitelja in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5595550
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta 4. maja 61
Ustanovitelj: Avto moto društvo Cerknica, Cerknica, Cesta 4. maja 18, vstopilo
19. 12. 1994, vložilo 1,940.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 10. 1998.
Rg-302592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06364 z dne 19. 1. 1999 pod št.
vložka 1/31473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331582
Firma: MONETA IN, trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: MONETA IN, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Podjed Barbara in Podjed
Tomaž, oba iz Kamnika, Maistrova ul. 6,
vstopila 3. 11. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podjed Barbara, imenovana 3. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
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Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.
Rg-302594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07028 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu vpisa JERAS & DRUG, posredništvo
in trgovina, d.o.o., sedež: Prušnikova 4,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št.1/03465/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5308933
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Jeras Egidiju, ki je bil razrešen
2. 12. 1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 12. 1998.
Rg-302598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05298 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu vpisa ARMANI COMPUTERS, računalniški inženiring in prodaja, d.o.o., sedež: Podutiška 81, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5950317
Ustanovitelj: Bačani Zoran, izstopil
13. 6. 1997; Mrdaković Dragan, Ljubljana,
Polanškova 40, vstopil 14. 5. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 13. 6. 1997.
Rg-302599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06322 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa MIPRIM, notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5699215
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 27
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 10. 1998.
Rg-302600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03256 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa O.R.F.I.S., d.o.o., podjetje za
opravljanje organizacijskih, računovodskih, finančnih, storitvenih in komercialno trgovskih dejavnosti, Ljubljana, sedež: Savska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20016/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5671825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Zatler Marjeta, Ljubljana, Prušnikova ulica 31, imenovana 2. 6. 1998.
Rg-302601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06431 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa BLISKSAND, posredništvo in
varovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sneberško nabrežje 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5474345
Sedež: 1000 Ljubljana, Založka 51
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 11. 1998.
Rg-302602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06246 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa TGP ŽNIDARŠIČ, trgovina na
drobno in debelo, d.o.o., Šmarje Sap,
Jurčičeva 15, sedež: Jurčičeva 15, 1293
Šmarje Sap, pod vložno št. 1/22878/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5780233
Ustanovitelj: Žnidaršič Janez, izstopil
18. 8. 1998; Žnidaršič Primož, Šmarje Sap,
Jurčičeva cesta 15, vstopil 18. 8. 1998,
vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00273 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BIRO FORM, uvozno izvozno podjetje za zastopanje, proizvodnjo elektronskih naprav in softweara, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temilepodatki:
Matična št.: 5526299
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Črnivec Irena, razrešena 28. 12.
1998; Pisačić Andjelko, Zelina, Donja Drenova 59, Sveti Ivan, razrešen 28. 12. 1998
kot družbenik in imenovan za direktorja, in
prokurist Kočevar Bojan, Horjul, Podolnica
36, imenovan 28. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
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me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 12. 1998.
Rg-401683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03311 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MAROS, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska c.
152, sedež: Šmartinska c. 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05101/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5338492
Firma: MAROS, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: MAROS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 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 embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36630 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; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in 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, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in 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 izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na 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 drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05134 z dne 11. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ELESTRA, Elektroizdelki, kovinoplastika, orodjarstvo, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot k Savi 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06371/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5352347
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.
Rg-401685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04956 z dne 10. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ŠUBUS, podjetje za prevoz oseb in
blaga v cestnem prometu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čanžekova 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10036/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5446783
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
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 gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
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na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
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tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-401686
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07490 z dne 10. 3. 1999 pri subjektu
vpisa BOJA, družba za gostinstvo, oblikovanje in celostne podobe, d.o.o., sedež: Kopališka 2, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/30173/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1253395
Ustanovitelja: Jakus Matej in Bobnar Mitja, izstopila 29. 12. 1998; Breznik Andrej,
Ljubljana, Kajakaška cesta 29, in Kovačec
Milan, Vrhnika, Gradišče 15b, vstopila
29. 12. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Jakus Matej in Bobnar Mitja, razrešena
29. 12. 1998; direktorja Breznik Andrej in
Kovačec Milan, imenovana 29. 12. 1998.
Rg-401688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01200 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka 1/31816/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399420
Firma: DETEKTIVSKA DRUŽBA FRANJIČ IN DRUGI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Franjič Slavko, Ljubljana,
Gašperšičeva 5a, in Glavinovič Jurček, Ljubljana, Polanškova 42, vstopila 8. 3. 1999,
odgovornost:odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Franjič Slavko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Glavinovič Jurček, ki
zastopa družbo kot pomočnik direktorja
brez omejitev, imenovana 8. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Rg-401690
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01215 z dne 12. 4. 1999 pod št. vložka 1/31789/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387715
Firma: EXPERT, KOKALJ & KOKALJ,
poslovno svetovanje in računovodske
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: EXPERT, Kokalj & Kokalj, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Krumperška 6
Ustanovitelja: Kokalj Anica in Kokalj Simon, oba iz Zaboršta, Domžale, Krumperška ulica 6, vstopila 9. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kokalj Anica, imenovana 9. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-401691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01207 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa EUROLINGUA, inštitut za tuje jezike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Peričeva 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5539307
Ustanovitelj: Velkaverh Kristina, izstopila
4. 3. 1999; Košar Veronika, Ljubljana, Rašiška ulica 1, vstopila 4. 3. 1999, vložila
2,177.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Velkaverh Kristina, razrešena 4. 3. 1999 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, in
Kobe Tomaž-Andrej, Ljubljana, Peričeva ulica 7, razrešen 4. 3. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja.
Rg-401692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01222 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31769/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1399446
Firma: SAP OSTERREICH SYSTEME,
ANWENDUNGEN UND PRODUKTE in der
Datenverarbeitung Gesellschaft m.b.H.,
Wien, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Ustanovitelj: SAP OSTERREICH SYSTEME, ANWENDUNGEN UND PRODUKTE
in der Datenverarbeitung Gesellschaft
m.b.H., Dunaj, Stadlauerstrasse 54, vstopil
5. 3. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Car Pavel, Ljubljana, Polanškova ulica 18, imenovan 5. 3. 1999, zastopa
podružnico kot njen vodja.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
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gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri vpisu firme ustanovitelja podružnice
so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
Rg-401693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06468 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PROMICO, družba za projektiranje,
inženiring, računalništvo, razvoj, svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 48, sedež: Vojkova 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14497/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5544521
Firma: PROMICO, družba za projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMICO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Iztok, Ljubljana, Vojkova 48, in Vedlin Miran, Ljubljana, Ul. Metoda Mikuža 6, vstopila 14. 1. 1992, vložila
po 1,058.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-401694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01299 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MI – PA, podjetje za inženiring, storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Brilejeva 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14383/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5542553
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Papež Mitja, Ljubljana,
Brilejeva 14, vstopil 4. 12. 1991, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 9. 4. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami.
Rg-401695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01199 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31773/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Št.

Matična št.: 1399411
Firma: INTER NES – ADROVIĆ IN
DRUŽBENIK, Družba za storitve, k.d.,
Ljubljana
Skrajšana firma: INTER NES –
ADROVIĆ IN DRUŽBENIK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 5
Ustanovitelja: Adrović Nezir, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Hasić Safeta, ki
je vložila 1.000 SIT in odgovarja do višine
nevplačanega vložka oba iz Ljubljane, Ižanska cesta 442d, vstopila 15. 2. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adrović Nezir, imenovan 15. 2.
1999, zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 60220 Dejavnost
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00110 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa RUJZ DESIGN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, obrtne in poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Letališka c. 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5474787
Osnovni kapital: 29,848.692,02 SIT
Ustanovitelj: Rugelj Janez, Škofljica, Jerneja Petriča 17, vstopil 17. 12. 1990, vložil
29,848.692.02 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01190 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LUNA KELHER IN OSTALI, Proizvodnja, storitve, trgovina, d.n.o., sedež:
Povšetova ulica 92, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29861/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1233297
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
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mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.
Rg-401700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01197 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BERLITZ, tuji jeziki, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gosposvetska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26022/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5885256
Firma: BERLITZ SLOVENIJA, jezikovni center, d.o.o.
Skrajšana firma: BERLITZ SLOVENIJA,
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Barth Gerard, Joseph, razrešen 8. 3.
1999; Šergan Gregor, Ljubljana, Janova ulica št. 6, razrešen 8. 3. 1999 kot prokurist
in imenovan za direktorja.
Rg-401701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03120 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ETNA, podjetje za prevozništvo,
transport in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Ramovševa 23, sedež: Ramovševa 23,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5540208
Firma: ETNA, podjetje za prevozništvo,
transport in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
106
Osnovni kapital: 3,865.000 SIT
Ustanovitelj: ALLIMEX INT, d.o.o., izvoz,
uvoz, trgovina na debelo in drobno in proizvodnja, Ljubljana, Riharjeva ulica 2, vstopil
3. 6. 1996, vložil 1,971.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04058 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa POTRBIN AS IN OSTALI, Storitve in
trgovina, d.n.o., sedež: Velikovška ulica
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5866294
Ustanovitelj: Vezenšek Igor je izstopil
31. 12. 1998.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Vezenšek Igorju, ki je bil razrešen 31. 12. 1998.
Rg-401704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00691 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KLAJDER, zaključna dela v grad-
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beništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob dolenjski železnici 174, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5855411
Sedež: 1111 Ljubljana, Mikuževa ulica 7.
Rg-401705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00943 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AC KONIM, zastopanje in trgovina,
d.o.o., sedež: Baragova ulica 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20058/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5671493
Dejavnost, vpisana 16. 3. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno 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 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 11. 1998.
Rg-401707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07373 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE INTERNATIONAL, d.o.o., Podjetje za trgovino in posredovanje, Kotnikova 28, Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15045/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o pripojitvi k
družbi ISKRA COMMERCE, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana (1/14069/00),
s temile podatki:
Matična št.: 5552630
Pripojitev k družbi ISKRA COMMERCE,
Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,
Kotnikova
28,
Ljubljana
(1/14069/00), na podlagi pogodbe o pripojitvi SV 1439/98 z dne 23. 12. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v sodni register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-401708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00924 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GRAŠIČ & CO., trgovina, d.n.o., sedež: Nožice, Gostičeva c. 39a, 1235 Radomlje, pod vložno št. 1/21785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v k.d., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, zastopnikov
in dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5739187
Firma: PTS TOPLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: PTS TOPLAK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Grašič Martin in Grašič Jožica, izstopila 17. 3. 1999; Toplak Peter,
Središče ob Dravi, Trate 8, ki odgovarja s
svojim premoženjem, in Penca Blanka, Grosuplje, Tovarniška cesta 1, ki je vložila
1.000 SIT in ne odgovarja, vstopila 17. 3.
1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grašič Martin in družbenica Grašič
Jožica, razrešena 19. 2. 1999; zastopnik
Toplak Peter, imenovan 19. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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 objektov; 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 stavbnega 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5274
Druga popravila, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami 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 videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih

salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
Rg-401710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07372 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA COMMERCE, Mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14069/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe ISKRA
COMMERCE INTERNATIONAL, d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana (1/15045/00), s
temile podatki:
Matična št.: 5539714
Pripojitev družbe ISKRA COMMERCE
INTERNATIONAL, d.o.o., Podjetje za trgovino in posredovanje, Kotnikova 28, Ljubljana (1/15045/00), na podlagi pogodbe o
pripojitvi SV 1439/98 z dne 23. 12. 1998.
Rg-401711
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07147 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOS, prodaja rezervnih delov za
osebne avtomobile in druga motorna vozila, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
133, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1279114
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 60b.
Rg-401712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00944 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo s temile
podatki:
Matična št.: 5269652
Skrajšana firma: D.D.C., d.o.o.
Rg-401713
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00932 z dne 19. 3. 1999 pod št. vložka 1/31700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381296
Firma: KABELKOM, telekomunikacijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KABELKOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zadruga Ljubljanski kabel, z.b.o., Ljubljana, Tivolska 50, vstopila
4. 11. 1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kresnik Alojz, Ljubljana, Linhartova
90, imenovan 4. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 6420
Telekomunikacije; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-401714
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00611 z dne 19. 3. 1999 pod št. vložka 1/31701/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1387057
Firma: ORON, Zavod za obveščanje,
raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu
Skrajšana firma: ORON, Stari trg pri
Ložu
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje 13
Ustanovitelji: Ožbolt Niko, Stari trg pri Ložu, Smelijevo naselje 13, Sterle Janez, Stari
trg pri Ložu, Rožnik 16, in Topič Mato, Stari
trg pri Ložu, Ograde 34, vstopili 23. 12.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ožbolt Niko, ki zastopa zavod brez
omejitev, in zastopnik Sterle Janez, ki kot
namestnik direktorja zastopa zavod brez
omejitev, imenovana 23. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 6420 Telekomunikacije; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov.
Rg-401715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00792 z dne 22. 3. 1999 pod št. vložka 1/31707/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1381032
Firma: DRUGA GODBA, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
Skrajšana firma: Zavod Druga godba
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 4
Ustanovitelja: Benigar Bogdan, Krško,
Delavska ulica 4, in Butinar Bojan, Kozina,
Reška cesta 33, vstopila 19. 11. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Benigar Bogdan, imenovan 19. 11.
1998.

Št.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-401717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00543 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA CANON, trgovska
družba z biroopremo, d.o.o., sedež: Celovška c. 175, 1117 Ljubljana, pod vložno št. 1/27173/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, deleža, osnovnega kapitala in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5925975
Firma: AVTOTEHNA BIRO, trgovska
družba z biroopremo, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNA BIRO,
d.o.o.
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 54, vstopila 27. 11. 1995, vložila 51,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1999.
Rg-401718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00825 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa CAP-INVEST, pooblaščena investicijska družba za upravljanje, d.o.o., sedež: Pražakova 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25511/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5859255
Člani nadzornega sveta: Radisavljevič
Boris, Hrovat Miran, Peterlin Edvard, Brankov Žika in Toplek Danilo so izstopili 16. 10.
1998.
Rg-401719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07058 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS MAGISTRAT, Trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04417/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5001978
Firma: KOMPAS MAGISTRAT, gostinstvo, hotelirstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
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izstopil 18. 6. 1998; AUTOCOMMERCE,
d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vložil
1.064,242.613 SIT, KOMPAS MAGISTRAT, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 4, vložil
1.062,495.954 SIT, ki sta vstopila 19. 6.
1997, ter Baričevič Urša, Ljubljana, Oražnova 11, vložila 19.420 SIT, Dane Marjan,
Trzin, Lobodova ulica 2b, vložil 522.849
SIT, Dane Simon, Trzin, Lobodova ulica 2b,
vložil 149.386 SIT, Djukovič Denis, Grosuplje, Ljubljanska c. 4b, vložil 91,125 SIT,
Djukovič Tamara, Grosuplje, Ljubljanska c.
4b, vložila 91.125 SIT, Draškovič Helena,
Ljubljana, Martinčeva 42, vložila 252.461
SIT, Ferkolj Sonja, Ljubljana, Kantetova ul.
73, vložila 183.744 SIT, Grobovšek Furlan
Eva, Ljubljana, Glinškova ploščad 3, vložila
37.346 SIT, Kozomara Matej, Ljubljana,
Kernova c. 7, vložil 44.816 SIT, Karadžić
Alisa, Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 108d,
vložila 119.508 SIT, Lustik Kolenc Ivanka,
Ljubljana, Grubarjevo nabr. 20, vložila
119.508 SIT, Lustik Erna, Kamnik, Zikova
7, vložila 118.015 SIT, Lipuš Marko, Borovnica, Brezovica pri Borovnici 60, vložil
158.349 SIT, Lipuš Jerneja, Borovnica,
Brezovica pri Borovnici 60, vložila 79.174
SIT, Pirnat Ivan, Ljubljana, Tržaška c. 91,
vložil 161.336 SIT, Vipotnik Rosana, Ljubljana, Klemenova 88, vložila 140.422 SIT,
in Potrč Vinko, Ljubljana, Ob sotočju 16,
vložil 522.849 SIT, ki so vstopili 5. 10.
1998 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Kupljen Samo, Piran, Olčna pot
15a, imenovan 19. 10. 1998, zastopa družbo kot namestnik direktorja in direktorica
Mrevlje Ruža, Dobrna 68, imenovana
19. 10. 1998.
Dejavnost, izbrisana 23. 3. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
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brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.
Rg-401720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01187 z dne 24. 3. 1999 pod št. vložka 1/31721/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387693
Firma: STOL SLOGA, proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STOL SLOGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Moste 2a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, Industrija pohištva,
d.d., Kamnik, Ljubljanska c. 45, vstopil 1. 3.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Piskar Ivo, Motnik, Špitalič 2, imenovan 1. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6312 Skladiščenje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401722
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00612 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
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vpisa ENERGOKOMERC, notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Dunajska 29,
Ljubljana, sedež: Dunajska 29, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10056/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5445507
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nakić Božo, razrešen 31. 1. 1999;
direktor Perviz Asim, Ljubljana, Strniševa cesta 29, imenovan 1. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401723
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06139 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VITACEL, d.d., trgovina in proizvodnja, Ljubljana, sedež: Jamova 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03188/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5327598
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca.
Sprememba statuta z dne 26. 10. 1998.
Rg-401724
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/05831 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INLES S D R, proizvodnja vhodnih
vrat, d.d., Cesta Notranjskega odreda
45, 1317 Sodražica, sedež: Cesta Notranjskega odreda 45, 1317 Sodražica,
pod vložno št. 1/12709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
pooblastila zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038952
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košmrlj Branko, Loški potok, Hrib 3,
razrešen in ponovno imenovan 14. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ponikvar Zmago, Košir Helena, Andoljšek Franc in Drobnič Viktor, izstopili 14. 10. 1998; Levstek
Franc, izstopil 14. 10. 1998 in ponovno
vstopil 29. 7. 1998, Pučnik Janko, Abramovič Marija in Dulc Janez, vstopili 14. 10.
998, in Škulj Marko, vstopil 29. 7. 1998.
Rg-401725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01426 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA SISTEMI, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 2666/98 –
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5185726

Člani nadzornega sveta: Opara dr. Roman, Jelaska Kira in Potza Tomaž, so izstopili 21. 4. 1998.
Rg-401727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00945 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PEKARNA VIR, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 27,
1230 Vir – Domžale, pod vložno št.
1/10995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5471265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čampa Franci, Radomlje, Trata 1b, razrešen 1. 2.
1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00744 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna Enota Kranj, sedež:
Zlato polje 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/19081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5554195021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Česen Marijan, razrešen 1. 2. 1999;
zastopnik Erznožnik Srečko, Škofja Loka,
Pod Plevno 51, imenovan 1. 2. 1999, zastopa zavod kot v.d. direktorja.
Rg-401729
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00607 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Zadružna zveza Slovenije, zadruga
z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članic zadruge s temile podatki:
Matična št.: 5021987
Ustanoviteljice: Vinarsko sadjarska zadruga Maribor, izstopila 21. 5. 1997; Kmečka
zadruga Šentrupert, izstopila 6. 3. 1997;
Kmetijsko gozdarska zadruga Bled in Gozdarsko kmetijska zadruga “GOZD”, z.o.o.,
izstopili 12. 3. 1997, Perutninska zadruga
Murska Sobota, KZ perutninarjev Pivka in
Kmetijsko gozdarska zadruga “DREN”, Sevnica, izstopile 18. 6. 1998; Slovenica, zavarovalna hiša, d.d., Ljubljana, Celovška c.
206, Kmetijsko gozdarska zadruga Gozd,
Bled, z.o.o., Bled, Prešernova 11, in HMEZAD, Kmetijska zadruga Prebold, z.o.o., Prebold, Hmeljarska c. 8, vstopile 22. 12.
1997, vložile po 94.427 SIT, Kmetijska zadruga Ljutomerčan, Ljutomer, z.o.o., Ljutomer, Jureša Cirila 1, vstopila 12. 5. 1998,
vložila 93.496 SIT, in Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o., Polzela 11a, vstopila 15. 7.
1998, vložila 93,893,50 SIT – odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.
Rg-401730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00343 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
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vpisa PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA,
d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov,
Ljubljana, Kolodvorska 11, sedež: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5674522
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 12. 1998.
Rg-401731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00320 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LESNINA INŽENIRING, podjetje za
projektiranje, gradnjo in opremo objektov, d.d., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5213436
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fratnik Savo, Ljubljana, Mirje 2, razrešen
23. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan za
predsednika uprave.
Člani nadzornega sveta: Breznik Uroš,
Prelovšek Metka in Grilj Janez, izstopili
22. 12. 1998; Jamnik Alojz – predsednik,
Papič Bojan in Svetlič Stane, vstopil 22. 12.
1998.
Sprememba statuta z dne 22. 12. 1998.
Rg-401732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00164 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Osnovna šola dr. Slavka Gruma,
sedež: Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje
ob Savi, pod vložno št. 1/16090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088429
Dejavnost, izbrisana 24. 3. 1999: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-401733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00022 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EUROIN FOND, družba za finančni
inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715920
Ustanovitelji: Kremser Iztok in Mulej Marko, izstopila 13. 11. 1998; LOLA INVEST,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, vstopila
13. 11. 1998, vložila 1,524.647,62 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorja Kremser Iztok in Mulej Marko, razrešena 13. 11. 1998; direktor Winkler Aleš,

Št.

Ljubljana, Ulica pohorskega bataljona 213,
imenovan 13. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 98/07423 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu vpisa ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Ljubljana, Trebinjska 11, sedež: Trebinjska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11546/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova
sedeža, deleža, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5475236
Firma: ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: Želva, Ljubljana, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rozmanova 2a
Osnovni kapital: 15,345.957 SIT
Ustanovitelj: SOŽITJE, Zveza društev za
pomoč duševno prizadetim Republike Slovenije, Ljubljana, Samova 9, vstopilo 6. 12.
1990, vložilo 15,345.957 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74820
Pakiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1999.
Rg-401735
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00377 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PATENTCOMMERCE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čopova 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5051550
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Potrč Vlado, Ljubljana, Staničeva 10, razrešen
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15. 12. 1998 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 12. 1998.
Rg-401736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00347 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 1, d.d., pooblaščena investicijska družba, Ljubljana, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5860695
Člani nadzornega sveta: Janežič Sonja,
izstopila kot predsednica in ponovno vstopila 12. 1. 1999; Medič Ilja, izstopil kot namestnik predsednice in ponovno vstopil
12. 1. 1999, in Matjašič Anton, izstopil in
ponovno vstopil 12. 1. 1999.
Rg-401737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00140 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, oziroma
v angleškem jeziku CAPINVEST 2, joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Pražakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, sedeža, članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5941075
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Člani nadzornega sveta: Bulič Bojan, Strman Jure in Šimonka Tibor, izstopili 14. 12.
1998; Lebeničnik Helena – namestnica
predsednika, Jerala Zoran, predsednik in
Gnezda Miran, vstopili 14. 12. 1998.
Sprememba statuta z dne 14. 12. 1998.
Rg-401738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/04241 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d.,
sedež: Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5055580
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miš Marko, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 20, ki od 30. 6. 1998 zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Božič Ivan, izstopil 30. 6. 1998; Kuhar Borut Anton, izstopil in ponovno vstopil kot predsednik
30. 6. 1998; Smrkolj Darko, izstopil in ponovno vstopil kot namestnik predsednika
30. 6. 1998; Kalčič Miran, izstopil in ponovno vstopil 30. 6. 1998, Vrhovec Sonja,
vstopila 2. 2. 1999, in Jerše Andrej, izstopil
30. 6. 1998 in ponovno vstopil 2. 2. 1999.
Rg-401739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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99/00606 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA RIS, računalniške intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne
27, sedež: Stegne 27, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5460131
Ustanovitelji: Benedičič Marija, izstopila
14. 9. 1998, Bogdanovič Igor, izstopil
21. 9. 1998, ISKRA ELEKTROLITI, proizvodnja
elektronskih
kondenzatorjev,
d.o.o., Mokronog, izstopila 18. 9. 1998,
ISKRA NAPRAVE IN ORODJA, proizvodnja
strojev in naprav in orodij, d.o.o., Ljubljana,
izstopila 6. 1. 1999, ISKRA SEM, elementi
za elektroniko, d.o.o., Ljubljana, izstopila
18. 12. 1998, Puc Peter, izstopil 15. 9.
1998, Zorn Ljubica, izstopila 23. 9. 1998;
Broš Hren Irena, Ljubljana, Brilejeva 21,
vložila 690.000 SIT, Brumen Uroš, Kamnik, Košiše 1, vložil 690.000 SIT, in Sever
Matija, Ljubljana, Črtomirova 27, vložil
360.000 SIT – vstopili 5. 1. 1991, odgovornost: ne odgovarjajo; ISKRA ELEKTRO
IN ELEKTRONSKA INDUSTRIJA, d.d., kot
pravni naslednik ISKRA IEZE HOLDING,
d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, izstopila 1. 10.
1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Brumen Uroš, imenovan 27. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1999.
Rg-401740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00603 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21004/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5700108
Ustanovitelj: GORENJE GOSPODINJSKI
APARATI, d.o.o., Velenje, Partizanska 12,
izstopilo 31. 12. 1997; GORENJE, GOS-
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PODINJSKI APARATI, delniška družba, Velenje, Partizanska 12, vstopilo 31. 12.
1997, vložilo 174.000 SIT, odgovornost:
ostalo.
Rg-401741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00591 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EUROIN FOND, družba za finančni
inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, deleža, osnovnega kapitala in datuma pooblastila zastopnika ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5715920
Firma: EUROIN FOND, družba za finančni inženiring in svetovanje, d.d.
Skrajšana firma: EUROIN FOND, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelj: LOLA INVEST, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, vstopil 13. 11. 1998,
vložil 4,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Winkler Aleš, Ljubljana, Ulica pohorskega bataljona 213, razrešen in ponovno
imenovan 25. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kenda Gregor,
Mazi Roman in Mihič Marko, vstopili 25. 11.
1998.
Rg-401742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01359 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ICL, Podjetje za računalniške rešitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
130, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23883/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5798256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sarjeant Steve, razrešen 1. 7. 1998;
direktor Stahl Christopher Henry, Surrey,
KT10 8AP, 55, More Lane Esher, imenovan
1. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01335 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TERMIKA STORITVE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kamniška 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10964/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5460956
Firma: TERKA, izolacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Terka, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: TERMIKA, podjetje za izolacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kamniška 25, vstopila 30. 6. 1994, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Levačič Mijo, razrešen 16. 3. 1999;
direktor Sladič Marta, Ljubljana, Ul. Željka
Tonija 17a, imenovana 16. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 2733
Hladno profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska dela; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, izbrisana 29. 3. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 3. 1999.
Rg-401744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00793 z dne 29. 3. 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 tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5186684
Osnovni kapital: 1.394,192.185 SIT
Sprememba statuta z dne 29. 12. 1998.
Rg-401746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01164 z dne 30. 3. 1999 pod št. vložka 1/31739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča tujo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1399322
Firma: OKTAL PHARMA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Zagreb, Preradovičeva 33, Hrv, PODRUŽNICA V
LJUBLJANI, Neubergerjeva 23
Skrajšana firma: OKTAL PHARMA,
d.o.o., PODRUŽNICA V LJUBLJANI
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerjeva 23
Ustanovitelj: OKTAL, PHARMA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Zagreb, Preradovičeva 33, vstopil 1. 2. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Djurić Marko, Ljubljana, Štihova 8,
imenovan 1. 2. 1999, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
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kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje.
Rg-401747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01144 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DOOR-TO-DOOR, Podjetje za distribucijo in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljice zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5523729
Ustanoviteljica: FINMEDIA, Podjetje za
upravljanje, financiranje in kapitalske naložbe, d.d., Ljubljana, izstopila 4. 1. 1999;
DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana, Mali trg 6, vstopila 4. 1. 1999, vložila
26,256.025,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-401749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07410 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VERBIČ TRANSPORT, podjetje za
prevozništvo, d.o.o., Zaboršt 33, sedež:
Zaboršt 33, 1431 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/19868/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5670012
Firma: VERBIČ TRANSPORT, družba
za prevozništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VERBIČ TRANSPORT,
d.o.o.
Osnovni kapital: 16,966.000 SIT
Ustanovitelja: Verbič Jože, vstopil 17. 9.
1992, vložil 11,666.000 SIT, in Verbič Marija, vstopila 4. 5. 1994, vložila 5,300.000
SIT, oba iz Dola pri Ljubljani, Zaboršt 33,
odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 2. 1999.
Rg-401750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/01362 z dne 31. 3. 1999 pod št. vložka 1/31020/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1319175
Firma: HYPO ALPE ADRIA BANKA,
d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: Hypo Alpe Adria banka, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 4,760.000 SIT
Ustanovitelji: KARNTNER LANDES-UND
HYPOTEKENBANK
A.G.,
Klagenfurt
A-9020, Domgasse 5, HYPO NEPREMIČNINE, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 103, Kulterer Wolfgang,
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St.Veit/Glan A 9300, Niederdorf 1, Schuster Jorg, Klagenfurt A-9020, Leharstrasse
38, in Špan Božidar, Planina pri Sevnici,
Planina pri Sevnici 39a, vstopili 4. 6. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: člani
uprave Špan Božidar, Planina pri Sevnici 39a,
Striedinger Gunter, Klagenfurt A 9020, Fresachergasse 16, in Baričič Andrej, Ljubljana,
Žaucerjeva ul. 15, imenovani 4. 6. 1998, vsak
od njih zastopa in predstavlja družbo samo
skupaj z drugim članom uprave.
Člani nadzornega sveta: Kulterer Wolfgang, Schuster Jorg, Penkner Gerd, Prentner Hans Dieter in Falschlehner Dietmar,
vstopili 4. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 65121
Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji.
Pri vpisu podatkov (ime ustanovitelja, zastopnika, člana nadzornega sveta in firma
ustanovitelja) so bile tuje črke z dodatnimi
oznakami vpisane tako, da so bile dodatne
oznake izpuščene.
Rg-401751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07409 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ANARA, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tolstojeva 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5523117
Osnovni kapital: 2,506.000 SIT
Ustanovitelji: Adamič Claudia, Ljubljana,
Tolstojeva 17, vložila 345.340 SIT, Adamič
Robert, Zagorje ob Savi, Polje 31, vložil
1,080.330 SIT, in Kodelja Peter, Ljubljana,
Vrhovci, Cesta XVII/20, vložil 1,080.330
SIT – vstopili 30. 11. 1994, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 2. 1999.
Rg-401752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/07408 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MARO & CO, inženiring, d.o.o., Dunajska cesta 383, Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 383, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/24373/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, podatkov pri ustanoviteljici, deleža, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5792002
Firma: MARO & CO., inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MARO & Co., d.o.o.
Osnovni kapital: 2,240.000 SIT
Ustanoviteljica: Merše Romana, Mengeš, Kolodvorska cesta 2a, vstopila 20. 6.
1993, vložila 2,240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 2. 1999.
Rg-401754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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99/00957 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA RUSKI
CAR, p.o., sedež: Bratovševa ploščad 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, poštne številke
in ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o zadrugah s temile podatki:
Matična št.: 5556384
Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA
RUSKI CAR, z.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SZ RUSKI CAR, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 30
Ustanovitelji: Drofenik Pavla, izstopila
17. 2. 1997, Perne Miha, Jamšek Marija,
Klun Ana, Rižnar Fani, Mesojedec-Klojčnik
Andreja, dr. Sketelj Janez, Butina Boris,
Krizmanič Sonja, Juvanc Danica in Lipanovič Igor, izstopili 30. 12. 1997, ter Krajevna
skupnost 7. september, izstopila 17. 6.
1998; Holynski Mitja, Ljubljana, Glinškova
ploščad 2, Vogrin Fani, Ljubljana, Glinškova ploščad 5, Nakrst Magda, Trzin, Pod
gozdom 1, Škorjanc Vladimir, Ljubljana,
Mucherjeva ulica 2, Ravbar Božena, Ljubljana, Bratovševa ploščad 21, Lakota Miha,
Ljubljana, Mucherjeva ulica 4, Zupančič Rudi, Ljubljana, Mucherjeva ulica 6, Zovko Pero, Ljubljana, Glinškova ploščad 2, Horvat
Vilko, Ljubljana, Mucherjeva ulica 5, Likar
Martina, Ljubljana, Glinškova ploščad 8, Oblak Ivo, Ljubljana, Glinškova ploščad 6, Matajdl Rudolf, Ljubljana, Glinškova ploščad
6, Horvat Ladislav, Slovenj Gradec, Gozdna
pot 7, Mrežar Janez, Ljubljana, Mucherjeva
ulica 4, Jugovič Roman, Ljubljana, Mucherjeva ulica 2, Nograšek Vesna, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 22, Bes Stanislav, Ljubljana, Glinškova ploščad 9, in Zver Matija,
Ljubljana, Mucherjeva ulica 8, vstopili 23. 1.
1992, vložili po 500 SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 51700
Druga trgovina na debelo; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.
Rg-401755
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/09745 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa FREMA, Trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Kamnik, sedež: Groharjeva 6,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/24673/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in deležev
s temile podatki:
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Matična št.: 5814812
Osnovni kapital: 1,687.200 SIT
Ustanovitelji: Grdin Franc, vložil 843.600
SIT, ter Grdin Katja in Grdin Rok, vložila po
421.800 SIT, vsi iz Kamnika, Groharjeva 6,
Duplica, vstopili 28. 6. 1993, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-401758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/03641 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ŠMID & VEHOVAR, Podjetje za finančno-računovodske storitve, d.o.o.,
Ponikve 76b, Videm-Dobrepolje, sedež:
Ponikve 76b, 1312 Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/09298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5434408
Ustanovitelji: Vehovar Franc in Šmid
Ljudmila, oba iz Vidma-Dobrepolje, Ponikve
76b, vstopila 14. 11. 1990, vložila po
496.680,88 SIT, ter Strnad Sonja, Videm-Dobrepolje, Ponikve 39a, in Vehovar
Maruša, Videm-Dobrepolje, Ponikve 76a,
vstopili 2. 6. 1998, vložili po 496.680,87
SIT, – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 85325 Dejavnost
invalidskih podjetij; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
9. 6. 1998.
Rg-401759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
98/06284 z dne 19. 3. 1999 pod št. vložka 1/31698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339150
Firma: ELBACOMP, d.o.o., podjetje za
trgovino in zastopanje, Ljubljana, Stegne 25
Skrajšana firma. ELBACOMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Suša Milan, Dol pri Ljubljani,
Kamnica 53, vstopil 15. 8. 1998, vložil
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Suša Milan, imenovan 15. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
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govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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 Ekonmsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-401760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
99/00178 z dne 22. 3. 1999 pod št. vložka 1/31710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363492
Firma: DARIO CONSULTING, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DARIO CONSULTING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka cesta 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šmitran Nada, Ljubljana,
Osenjakova ulica 14, vstopila 7. 1. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šmitran Nada, imenovana 7. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 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 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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 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 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
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nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v 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; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00382 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EXPO COMM, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, naslova ustanoviteljice in pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5629586
Ustanoviteljica: Hrovat Marjanca, Dol pri
Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 77, vstopila 1. 3.
1993, vložila 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
22. 1. 1999.
Rg-401762
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00467 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MIFLEX, posredovanje, zastopstva
in distribucija, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brodarjev trg 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06049/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, dejavnosti in pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5350948
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 25
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 36210 Kovanje kovancev in medalj; 36220 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, 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, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
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daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 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.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
1. 2. 1999.
Rg-401763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00622 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DBM, poslovno svetovanje, d.o.o.,
sedež: Kamniška 48a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža, ustanovitelja, deležev, zastopnika
in naziva s temile podatki:
Matična št.: 1319426
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3a
Ustanovitelja: Bakica Denis, izstopil 3. 2.
1999; Upelj Bojan, Ljubljana, Snebersko
nabrežje 33, in Miočinović Mladen, Grahovo, Gorenje Jezero 59, vstopila 31. 8.
1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bakica Denis, razrešen 27. 1. 1999;
Miočinović Mladen, razrešen 27. 1. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00636 z dne 29. 3. 1999 pod št. vložka 1/31734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387154
Firma: BERLEC-COM & CO, Trgovina
s pohištvom, d.n.o., Prevoje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1225 Lukovica, Prevoje pri
Šentvidu 12
Ustanovitelja: Berlec Zmago, Lukovica,
Prevoje pri Šentvidu 12, in Ozimek Dušan,
Ljubljana, Ulica Bena Zupančiča 9, vstopila
3. 2. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Berlec Zmago, imenovan 3. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
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Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-401765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00660 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ARBOR-KOP, d.o.o., trgovina, posredništvo in zunanjetrgovinsko poslovanje, Kogejeva 13, 1000 Ljubljana, sedež:
Kogejeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deleža, zastopnice in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5593280
Ustanovitelja: Kobi Ivanka, izstopila 5. 5.
1998; Podlogar Janez, Ljubljana, Gorkičeva 14, vstopil 23. 3. 1992, in Merhar Darja,
Ljubljana, Neubergerjeva ulica 13, vstopila
29. 1. 1999, vložila po 762.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kobi Ivanka, razrešena 5. 5.
1998; direktorica Merhar Darja, imenovana
29. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
29. 1. 1999.
Rg-401766
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00661 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ACTACART BAJT, izdelava izsekovalnih orodij, d.o.o., sedež: Partizanska
cesta 52, 1381 Rakek, pod vložno št.
1/28315/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5958474
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajt Ivanka, Rakek, Partizanska cesta 52, vstopila 2. 8. 1996, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 2. 1999.
Rg-401767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00668 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOCENTER LEKŠE, trgovina in
servis, d.o.o., sedež: Ulica Lovre Klemenčiča 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 1313401
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lekše
Igor, Ljubljana, Ulica Lovre Klemenčiča 1,
razrešen 2. 2. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Lekše Tanja, Kamnik, Vrhpolje
278, razrešena 2. 2. 1999 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00683 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/20799/02 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5719011002
Firma: ANN TRADE, proizvodno – trgovsko podjetje, d.o.o., Poslovna enota
Miren
Skrajšana firma: ANN TRADE, d.o.o.,
PE Miren
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5291 Miren, Miren 129
Ustanoviteljica: ANN TRADE, proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Litijska 67, vstopila 1. 2. 1999, odgovornost:
vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Petejan Jana, Miren, Miren 5g,
imenovana 1. 2. 1999 kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih

izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
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naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu 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 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-401770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01001 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VIKOMONT, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, zastopnika in akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5748208
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bitenca 68
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kostadinović Nevenko, razrešen
26. 2. 1999; prokuristka Kostadinović Ljubinka, Zavidovići, BiH, Kučice 21, imenovana 26. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo 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
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dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 2. 1999.
Rg-401772
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01038 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa TOP TEKSTIL, podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, zastopstva in promet, d.o.o., sedež: Litijska c. 148, 1110
Ljubljana, pod vložno št. 1/29851/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1216333
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bajrić Fahret, Bosanska G., Maršala
Tita 73, imenovan 22. 2. 1999.
Rg-401773
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01039 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa JOHNSON & JOHNSON S.E., Podružnica Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25787/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5872057
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Rajapakse Anura, razrešena 19. 2.
1999; zastopnik Dežnak Miloš, Kranj,
Spodnja Besnica 71b, imenovan 19. 2.
1999, zastopa podružnico brez omejitev.
Rg-401774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01040 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa IZO-TES, podjetje za proizvodnjo
tesnil, d.o.o., Ljubljana, Medenska 2, sedež: Medenska 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22185/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osebnega imena ustanovitelja,
zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5747929
Firma: DONI-TESNILA, podjetje za
proizvodnjo tesnil, d.o.o.
Skrajšana firma: DONI-TESNILA, d.o.o.
Ustanovitelj: Avguštin Vincenc, Gorenja
vas, Reteče 56, vstopil 26. 3. 1993, vložil
766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Grosman Emanuela, razrešena
24. 2. 1999; direktor Avguštin Vincenc,
imenovan 24. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
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govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1999.
Rg-401778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01052 z dne 25. 3. 1999 pod št. vložka 1/31724/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381423
Firma: MAVA MM, d.o.o., računalniška oprema in servis, Ljubljana
Skrajšana firma: MAVA MM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Zaboršt
pri Dolu 8a
Osnovni kapital: 2,780.500 SIT
Ustanovitelja: Valjavec Metod, Dol pri
Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 8a, vložil
1,387.500 SIT, in Spreizer Matjaž, Ljubljana, Maroltova 2, vložil 1,393.000 SIT –
vstopila 19. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Valjavec Metod in Spreizer Matjaž,
imenovana 19. 2. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-401779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01056 z dne 23. 3. 1999 pod št. vložka 1/31714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381466
Firma: ALTRA.VI, d.o.o., družba za vodenje in izvedbo investicijskih del
Skrajšana firma: ALTRA.VI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ceta 55a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Vidmar Branko, Vrhnika,
Robova cesta 27, in Vidmar Peter, Log pri
Brezovici, Cesta ob potoku 25, ki sta vložila
po 535.500 SIT, ter Udovič Vladimir, Ljubljana, Viška cesta 49b, in Krapež Tomaž,
Ajdovščina, Otlica 24, ki sta vložila po
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514.500 SIT – vstopili 4. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krapež Tomaž, imenovan 4. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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 objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s 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
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu 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
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401780
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Št.

99/01091 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa REAL-FENIKS, podjetje za storitvene dejavnosti in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva cesta 26, 1260
Ljubljana, pod vložno št. 1/21171/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5742668
Sedež: 1000 Ljubljana, Hruševska cesta 66a
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 2. 1999.
Rg-401783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01316 z dne 30. 3. 1999 pod št. vložka 1/31738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1399586
Firma: BOGME TEHNIKA, proizvodnja,
storitve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: BOGME TEHNIKA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob žici 7
Ustanovitelja: Bogme Klemen, Ljubljana,
Puhova ulica 11, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Kastelic Andrej, Ljubljana-Polje, Zadobrovška cesta 42, ki je vložil 1.000
SIT in ne odgovarja, vstopila 12. 3. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bogme Klemen, imenovan 12. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52610 Trgovina 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.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 60240
Cestni tovorni promet; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje.
Rg-401785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01406 z dne 26. 3. 1999 pod št. vložka 1/31730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399683
Firma: REJTA, d.o.o., Proizvodnja, storitve, projektiranje, trgovina
Skrajšana firma: REJTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1354 Horjul, Šentjošt nad Horjulom 31a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Malovrh Marjan, Horjul,
Šentjošt nad Horjulom 31a, vstopil 15. 3.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Malovrh Marjan, imenovan 15. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-401786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01481 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ARKADA, podjetje za promet z
opremo, aparati, instrumenti, trgovino,
gradbeništvo, gostinstvo, prevoz in storitve, d.o.o., sedež: Na bregu 37, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/30177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5681316
Sedež: 1241 Kamnik, Steletova 8.
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Rg-401806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00738 z dne 1. 3. 1999 pod št. vložka
1/31614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1392344
Firma: GUČEK B.J., storitve, posredovanje in zaščitne dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: GUČEK B.J., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Bevško št. 3
Ustanovitelja: Guček Branko in Guček
Janko, oba iz Zagorja ob Savi, Cesta zmage
št. 24, vstopila 9. 2. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Guček Branko in družbenika Guček
Janko in Guček Zdenka, vsi iz Zagorja ob
Savi, Cesta zmage št. 24, imenovani 9. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 1. 3. 1999: 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
lahke kovinske embalaže; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 74.60 družba
opravlja samo dejavnost varovanja.
Rg-401808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00362 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LUGO, proizvodnja elektromotorjev, reduktorjev in regulacij, d.o.o., Dobrova pri Ljubljani, Gaberje 10, sedež:
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Gaberje 10, 1356 Dobrova pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/04753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
deležev, zastopnikov in akta o ustanovitvi
družbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5346681
Firma: LUGO, proizvodnja elektromotorjev, reduktorjev in regulacij, d.o.o.
Skrajšana firma: LUGO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Gornik Ludvik, izstopil 22. 1.
1999; Gornik Mitja, Dobrova pri Ljubljani,
Gabrje 10, vstopil 20. 2. 1990, vložil
2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gornik Ludvik, razrešen 22. 1. 1999;
Gornik Mitja, razrešen 22. 1. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 1. 1999.

Rg-401810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07491 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DR. GABROVEC, zobozdravstvene
storitve, d.o.o., Ljubljana, Smrekarjeva
24, sedež: Smrekarjeva 24, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23780/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5787947
Firma: ORALNO ZDRAVJE, zobozdravstvene storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ORALNO ZDRAVJE,
d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Gabrovec Peter, Ljubljana, Vipavska ulica 31, vstopil 16. 6. 1993,
vložil 664.872 SIT, in Crevatin Branko, Portorož, Lucija, Ulica borcev NOB 29, vstopil
1. 1. 1999, vložil 997.308 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabrovec Peter, razrešen 1. 1.
1999; direktor Crevatin Branko, imenovan
1. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 1. 1999.
Rg-401813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00803 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PANNA, d.o.o., podjetje za trgovino, marketing in razvoj, Ljubljana, sedež: Grubarjevo nabrežje 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15392/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5556210
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolezijska 7.
Rg-401815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00800 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa D-SYSTEM, trgovina, d.o.o., sedež:
Parmova ulica 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29406/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1196740
Firma: ZAGON, Svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAGON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 6
Ustanovitelja: Drača Gordana in Drača
Stjepan, izstopila 11. 2. 1999; Klančnik Mi-
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hael, Ravne na Koroškem, Dobja vas 98, in
Klančnik Tatjana, Ljubljana, Pražakova 6,
vstopila 11. 2. 1999, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Drača Stjepan, razrešen 11. 2. 1999;
direktor Klančnik Mihael in prokuristka
Klančnik Tatjana, imenovana 11. 2. 1999.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 2. 1999.
Rg-401816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00730 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu vpisa HUANG CHENG, Podjetje za gostinstvo, trženje in storitve, d.o.o., Litijska 76,
Ljubljana, sedež: Litijska 76, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5878659
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jin Xiaoxia, Kitajska, Qingtian, Zhejiang, imenovan 7. 2. 1999, zastopa družbo kot namestnik direktorja.
Rg-401818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00774 z dne 15. 3. 1999 pod št. vložka 1/31662/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380966
Firma: ER CONSULTING, poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ER CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Černe Robert, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 136, vstopil 12. 2. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Černe Robert, imenovan 12. 2.
1999, zastopa družbo kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo

Št.

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 ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-401823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04404 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa JOLLY CARAVAN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Cesta dveh
cesarjev 44, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30143/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1233645
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Ulica Ivana Selana 22.
Rg-401825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00773 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/31691/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380958
Firma: ANETI, storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Škofljica
Skrajšana firma: ANETI, d.o.o., Škofljica
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Lavrica, Šeparjeva pot 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Anžič Edvard, Škofljica, Lavrica, Šeparjeva pot 11, vstopil 11. 2.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Anžič Edvard, imenovan 11. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-401826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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98/07000 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/31684/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331981
Firma: PLESKARSTVO MAROLT, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana
firma:
PLESKARSTVO
MAROLT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Ulica dr. Zajca 9
Osnovni kapital: 2,260.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Stanislav in Marolt
Andrej, oba iz Mengša, Ulica dr. Zajca 9,
vstopila 23. 11. 1998, vložila po 1,130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Stanislav, imenovan 23. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
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Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri šifri K 74.12 vse, razen revizijske
dejavnosti, pri šifri K 74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.

ljana, Vošnjakova 10, vstopila 26. 1. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hafner Iztok, imenovan 26. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52471 Dejavnost knjigarn; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 6110 Pomorski promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-401828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00317 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/31689/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1363743
Firma: ES&G, poslovno svetovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: ES&G, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1001 Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 3,199.328 SIT
Ustanovitelj: Svetlik Edvard, Idrija, Ulica
Ivanke Ferjančič 4, vstopil 23. 2. 1999, vložil 3,199.328 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Svetlik Gašper, Idrija, Ulica Ivanke
Ferjančič 4, imenovan 23. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-401831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00356 z dne 30. 3. 1999 pri subjektu
vpisa OMEGA CONSULT, projektivni management, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pražakova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02718/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5300568
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčičeva 7.

Rg-401829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00788 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka 1/31690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381024
Firma: I 2, družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: i 2, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: IZRA, Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Runkova 7, in Hafner Iztok, Ljub-

Rg-401832
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01448 z dne 30. 3. 1999 pod št. vložka 1/31740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399756
Firma: ATRIC, poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ATRIC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: WILLMORE HOLDINGS
LIMITED, Limassol, Republika Ciper, 229
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Arch. Makarios III Avenue, vstopil 23. 3.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Nemanič Olga, Ljubljana, Malnarjeva ulica 13, imenovana 23. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 70110
Organizacija 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 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.
Rg-401833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00835 z dne 31. 3. 1999 pri subjektu
vpisa RIKO – NEPREMIČNINE, financiranje in promet z nepremičninami, d.o.o.,
sedež: Bizjanova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1214152
Firma: RIKO HIŠE, proizvodnja in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: RIKO HIŠE, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja 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 objektov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na

Št.

debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.
Dejavnost, izbrisana 31. 3. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1999.
Rg-401834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01474 z dne 1. 4. 1999 pod št. vložka
1/31748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1399845
Firma: OVM CONSULTING PAVČIČ,
k.d., Poslovno svetovanje
Skrajšana firma: OVM CONSULTING
PAVČIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 12
Ustanovitelja: Pavčič Mitja, Ljubljana, Bežigrad 18, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Kotlušek Vesna, Vrhnika, Zaplana
101, ki je vložila 1.000 SIT, in odgovarja do
višine nevplačanega vložka, vstopila 17. 3.
1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Pavčič Mitja in prokuristka Kotlušek
Vesna, imenovana 17. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
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hištva; 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; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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 bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
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javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-401835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01067 z dne 1. 4. 1999 pri subjektu vpisa ARF, atelje risanega filma, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bratovševa ploščad 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5504392
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5.
Rg-401836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01278 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Domžale, sedež:
Mestni trg 2, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/13183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5500931
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Svoljšak Janez, razrešen 27. 1.
1999; direktor Grošelj Janez, Domžale, Rojska c. 22, imenovan 27. 1. 1999.
Rg-401837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04996 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa HELIOS OLJARNA DOMŽALE,
d.o.o., sedež: Sončna 2, Vir, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/04471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5048893
Član nadzornega sveta: Keržan Mihael,
izstopil 12. 8. 1996; Zajc Tamara, vstopila
12. 8. 1996.
Rg-402062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00071 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa RAPAL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
podružnica RAPAL – salon opreme in
servis, Celovška 280, Ljubljana, sedež:
Celovška 280, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16211/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5586771003
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
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oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; 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 furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
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 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-

nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 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 vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 28621
Prozvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 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 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja 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;
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2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3219 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Prozvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
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terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in

Stran

5272 / Št. 79 / 30. 9. 1999

napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu 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 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
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laševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 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 čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnost za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje se lahko
opravlja samo “varovanje”.
Rg-402063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00163 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa RAPAL, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Pavšičeva 6, sedež: Pavšičeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5586771
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja 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
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; 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 furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,

vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
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 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
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gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 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 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja 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 tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
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marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
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drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s 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
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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
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
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina 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
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
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javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kuriska dejavnost,
razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško 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;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
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 čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.60 – Poizvedovalne dejavnosti in varovanje se lahko
opravlja samo “varovanje”.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 1. 1999.
Rg-402067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00490 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IMAŠ-IMAM, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 61, sedež:
Celovška 61, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21294/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5727910
Firma: IMAŠ-IMAM, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, C. 27. aprila 31
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 1. 1999.
Rg-402070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00587 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SLOFIT, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ižanska c. 343, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28043/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti,
omejitve pri zastopniku in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5950538
Osnovni kapital: 7,334.762 SIT
Ustanovitelj: Finta Ištvan, Burnaby B.C.,
5512 Dominion Street, vstopil 5. 7. 1996,
vložil 7,334.762 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bebler Žiga, Ljubljana, Župančičeva
ul. 2, razrešen in ponovno imenovan 2. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
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in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7440 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 2. 1999.

bode 30, vložila 282,017.750 SIT, in Helios Domžale, d.d., Domžale, Količevo 2,
vložil 40,288.250 SIT – vstopila 17. 8.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-402076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07435 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa R.E.INVEST, promet z nepremičninami in investicije, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1233629
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Valant Uroš-Jože, razrešen 24. 12.
1998; zastopnik Škabar Matjaž, Domžale, Rožičeva 12, imenovan 24. 12. 1998, zastopa
družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-402081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01184 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DRŽAVNI IZPITNI CENTER, Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5768063
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gabršček Sergij, dr., Ljubljana, Bratovševa
ploščad 21, razrešen 25. 2. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa center brez omejitev.

Rg-402077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00540 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GASILSKA OPREMA, Trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska
94, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5300363
Ustanovitelj: Subašić Muhiba, izstopila
18. 11. 1998, Demšar Parkelj Darinka, izstopila 3. 11. 1998, Poglajen Mihaela, izstopila 3. 11. 1998, Beguš Lilijana, izstopila 4. 11. 1998, Rink Marjanca, izstopila
23. 11. 1998, Popit Jožef, izstopil 3. 11.
1998, Kavčnik Zdravko, izstopil 4. 11.
1998, Nagode Milena, izstopila 23. 11.
1998, Svenšek Ivan, izstopil 16. 11. 1998,
Blatnik Alojz, izstopil 4. 11. 1998, Majdič
Ana, izstopila 3. 11. 1998, Jezernik Silva,
izstopila 4. 11. 1998, Sovčev Risto, izstopil 16. 11. 1998, Kastelic Darko, izstopil
11. 11. 1998, Mušič Karol, izstopil 3. 11.
1998, Vampelj Majda, izstopila 18. 11.
1998, Redek Boris, izstopil 4. 11. 1998,
Geržina Marjeta, izstopila 8. 7. 1998, Kurež
Ivan, izstopil 22. 10. 1998, Mitić Ljiljana,
izstopila 17. 11. 1998, Ražman Boris, izstopil 5. 10. 1998, Tumpej Vilijem, izstopil
25. 8. 1998, Kušar Janez, izstopil 5. 10.
1998, Čurman Dušan, izstopil 22. 10.
1998, in Rudolf Alojz, izstopil 5. 10. 1998;
Trgovsko podjetje Gasilska oprema, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94, vstopilo 31. 8.
1990, vložilo 20,171.043 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05250 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HELIOS OLJARNA DOMŽALE,
d.o.o., sedež: Sončna 2, Vir, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/04471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5048893
Ustanovitelja: Slovenska razvojna družba, d.d., izstopila 27. 7. 1998; Tovarna Olja GEA, d.d., Slovenska Bistrica, Trg svo-

Rg-402082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01380 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa E.N. HOLDING, d.d., sedež: Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 1319205
Osnovni kapital: 913,164.000 SIT
Sprememba statuta z dne 30. 11. 1998.
Rg-402083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01336 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BIRD & CO., d.o.o., Gostinstvo-turizem-storitve, sedež: Ind. cona Podskrajnik b.b., 1380 Cerknica, pod vložno št.
1/30254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1254804
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Debevec Elizabeta, Begunje pri Cerknici, Selšček 20, vstopila
23. 1. 1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 3. 1999.
Rg-402084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01182 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ABH DZU, družba za upravljanje
vzajemnih skladov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanovitelja zaradi pripojitve in ponovno imenovanje zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5865727
Firma: ABANČNA DZU, družba za upravljanje vzajemnih skladov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ABANČNA DZU, d.o.o.,
Ljubljana
Ustanoviteljica: ABANČNA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, podjetje za trgovanje
z vrednostnimi papirji, d.d., Ljubljana, Slovenska 50, izstopila 31. 12. 1998; ABANKA, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58,
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vstopila 31. 12. 1998, vložila 74,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gubanec Mateja, Vodice, Kamniška cesta 40, razrešena in ponovno imenovana 9. 3. 1999.
Rg-402086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07127 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KLEMENČIČ & NARED – MATIONI,
Podjetje za marketing in trgovino, d.n.o.,
Cerknica, sedež: Zahrib 2, 1380 Cerknica, pod vložno št. 1/24422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, priimka in naslova ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5804035
Firma: NARED & NARED – MATIONI,
Podjetje za marketing in trgovino, d.n.o.
Ljubljana
Skrajšana firma: NARED & NARED –
MATIONI, d.n.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 8
Ustanoviteljica: Nared Tatjana, Ljubljana,
Lunačkova 7, vstopila 30. 6. 1993, vložila
107.978 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Rg-402087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01159 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SCT STROJEGRADNJA, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne
opreme, d.d., sedež: Kavčičeva 66, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5459974
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnika Kuhelj Marta, in Bizjak Janez, razrešena 23. 12. 1998; direktor Botušič Joško, Ljubljana, Beblerjev trg 3, imenovan
23. 12. 1998.
Rg-402088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01183 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa IMPAKTA, trgovina in inženiring,
d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5005957
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Švent Igor, razrešen
9. 2. 1999; Remec Saša, Ljubljana, Ulica
gubčeve brigade 86, razrešen 9. 2. 1999
kot član uprave in imenovan za predsednika
uprave.
Rg-402089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00579 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE, Zg. Pirniče 37b, Medvode, sedež: Zg. Pirniče
37b, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/01234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
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Matična št.: 5084393
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Pollak Milena, razrešena 1. 10.
1998; ravnateljica Kutnar Martina, Medvode, Verje 21b, imenovana 8. 12. 1998, zastopa šolo brez omejitev.
Rg-402094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01602 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE NA
SREČO, d.d., sedež: Cigaletova 15/I,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5926670
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7230 Obdelava podatkov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1998.
Rg-402096
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05463 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SIT – TRANS, d.o.o., podjetje za
prevoze v cestnem prometu, Savska c.
2, Ljubljana, sedež: Savska c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09685/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5428874
Ustanovitelja: Slovenski odškodninski
sklad in Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, izstopila 5. 12.
1996; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstopila 25. 5.
1995, vložila 960.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Adamič Vida, Bulič Janko,
Klanšek Henrik, Penca Damjan in Podlogar
Jože, izstopili 25. 11. 1997, Štefanc Karel,
izstopil 10. 9. 1994, Lalič Dušan in Možina
Milan, izstopila 5. 6. 1998; Slak Marjan,
Grosuplje, Pog gozdom c. V/17, vstopil
25. 5. 1995, vložil 9,330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00769 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142369
Člani nadzornega sveta: Vrhunec Vida,
Brinar Mutec Živka, Paulič Valter in Rus Alojz, so izstopili 26. 8. 1998.
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Rg-402100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00934 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK, sedež: Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri
Litiji, pod vložno št. 1/30820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1305336
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo.

Rg-402106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07190 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa NARED & CO, založništvo, marketing in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Žabarjeva 2, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25714/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5865239
Sedež: 1000 Ljubljana, Erjavčeva 4.

Rg-402101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00780 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PIK VRBOVEC – COMMERCE, Podjetje za trgovino na debelo in drobno,
družba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Leninov trg 1, sedež: Leninov trg
1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5526426
Firma: PIK VRBOVEC – COMMERCE,
Podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-402107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07164 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PASAT, družba za storitve, trgovino, turizem, lovstvo in ribištvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Gubčeve brigade
35, 1108 Ljubljana, pod vložno št.
1/27322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5926726
Sedež: 1108 Ljubljana, Dolenjska c. 11
Osnovni kapital: 2,225.000 SIT
Ustanovitelj: Ocvirk Jožef, dr., Ljubljana,
Ulica gubčeve brigade 35, vstopil 15. 12.
1995, vložil 2,225.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
31. 3. 1999.

Rg-402102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00766 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Stanovanjska zadruga Naša hiša,
z.b.o., sedež: Jakčeva 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5816670
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Špetič Mirko, razrešen 7. 11. 1998;
zastopnik Unetič Rudolf, Ljubljana, Jakčeva
39, imenovan 23. 12. 1998, zastopa zadrugo kot predsednik zadruge.
Rg-402104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07380 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa B. & Z., Inženiring za izobraževanje, svetovanje in raziskave, d.o.o., sedež: Prušnikova 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14789/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5554748
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1.
Rg-402105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07191 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DATACOM, d.o.o., Informacijske
tehnologije, Ljubljana, sedež: Vodnikova 32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5571367
Sedež: 1107 Ljubljana, Celovška 150.

Rg-402109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01213 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SOJER, frizersko in kozmetično
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116,
sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04304/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg
5791/97 – uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5875129
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
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sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnost javne higiene; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 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;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272

Št.

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01305 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GIZ, SKUPINA ABC, Gospodarsko
interesno združenje, sedež: Trg mladinskih del. brigad 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25273/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5868807
Ustanovitelji: LOKA ŠKOFJA LOKA, d.d.,
Škofja Loka, Kidričeva 54, Trgovsko podjetje Rožca, d.d., Jesenice, Titova 16, Trgovsko podjetje Delikatesa, d.d., Jesenice,
Titova 22, in Špecerija, veletrgovina Bled,
d.d., Bled, Kajuhova 3, so izstopili 31. 12.
1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1999.
Rg-402111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01363 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DELNIČAR, Združenje za stike z
vlagatelji, gospodarsko interesno združenje, sedež: Tavčarjeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27894/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5944864
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7.
Rg-402115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18327 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PI – PROJEKT INŽENIRING, d.o.o.,
strojna in elektro oprema, Trbovlje, Vreskovo 73a, sedež: Vreskovo 73a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/10114/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5451957
Firma: PI – PROJEKT INŽENIRING,
NOVAK & CO., Strojna in elektrooprema, d.n.o.
Skrajšana firma: PI – PROJEKT
INŽENIRING, Novak & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Brvar Janez, izstopil 30. 12.
1994, Novak Ivan, Trbovlje, Vreskovo 73a,
izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 16. 4.
1999, in Novak Hilda, Trbovlje, Vreskovo
73a, vstopila 30. 12. 1994 – odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Brvar Janez, razrešen 30. 12.
1994; direktor Novak Ivan, razrešen in ponovno imenovan 30. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-402118
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05136 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa REPRO – MS, družba za trgovanje
s programsko opremo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 106, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26522/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5899001
Ustanovitelj: Mihelič Marko, Ljubljana, Cesta v Šmartno 2, vstopil 15. 2. 1995, vložil
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jereb Urša, roj. Cvilk, izstopila 7. 9. 1998.
Rg-402122
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00563 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TRIUMPH INTERNATIONAL, prodaja, d.o.o., sedež: Stegne 25, 1101 Ljubljana, pod vložno št. 1/29238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1124811
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 1. 1999.
Rg-402123
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00624 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa OKO, zunanjetrgovinske storitve,
d.o.o., sedež: Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5908604
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vilfan Marko, razrešen 31. 12. 1998;
direktorica Glogovčan Tanja, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 80, in prokurist Stoliar
Andrei, Togliatti, Rusija, Ul. Vorošilova
34/4, imenovana 1. 1. 1999.
Rg-402126
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01027 z dne 13. 4. 1999 pod št. vložka 1/31800/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381377
Firma: VZPON, podjetje za knjigovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VZPON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Iga Grudna 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gabrijelčič Vesna, Ljubljana, Iga Grudna 7, vstopila 18. 2. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gabrijelčič Vesna, imenovana
18. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-402129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01050 z dne 12. 4. 1999 pod št. vložka 1/31788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1400118
Firma: TOMALES, d.o.o., Prodaja lesa
Skrajšana firma: TOMALES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva
cesta 79
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Eržen Tomaž, Ljubljana, Trubarjeva cesta 79, vstopil 5. 2. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Eržen Tomaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Eržen Deu Božena,
Ljubljana, Linhartova cesta 1, ki kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev, imenovana 5. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 40104 Prenos elektrike; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70110 Organizacija 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 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74400 Oglaševanje:
Rg-402130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/01053 z dne 8. 4. 1999 pod št. vložka
1/31771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o.s temile podatki:
Matična št.: 1381431
Firma: POP TV, Družba za marketing,
inženiring, trgovino, svetovanje, storitve
in, zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: POP TV, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kranjčeva 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljice: TELE 59, družba za audio in vizuelno komunikacijo, d.o.o., Maribor, Meljska cesta 34, vložila 945.000 SIT,
TV ROBIN, televizija, d.o.o., Nova Gorica,
Tolminskih puntarjev 12, vložila 210.000
SIT, in MMTV 1, d.o.o., podjetje za oddajanje programov v kabelskih sistemih, Ljubljana, Kranjčeva 26, vložila 945.000 SIT –
vstopile 1. 2. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ujčič Janez, Maribor, Ulica obnove
9, imenovan 1. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-402134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01291 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MICHELIN SLOVENIJA, pnevmatike,
d.o.o., sedež: Dunajska 58, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1216066
Ustanovitelj: MICHELIN PARTICIPATIONS B.V., Amsterdam, Nizozemska, Strawinskylaan 1325 WTC, izstopil 11. 3. 1999,
MICHELIN HOLDING (PAYS-BAS) B.V., Am-

sterdam, Nizozemska, Strawinskylaan 1325,
vstopil 11. 3. 1999, vložil 28,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 3. 1999.
Rg-402136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01315 z dne 1. 4. 1999 pod št. vložka
1/31749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399578
Firma: MILEK & CO., Trgovina na debelo in zastopanje, d.n.o.
Skrajšana firma: MILEK & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelja: Milek Mateja, Črnomelj,
Vojinska cesta 13, in Žvab Stane, Črnomelj,
Ulica padlih borcev 3, vstopila 15. 2. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Milek Mateja, in direktor Žvab Stane, imenovana 15. 2. 1999, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
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 ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
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proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-402137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01328 z dne 30. 3. 1999 pod št. vložka 1/31727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399594
Firma: MILENIJ, družba za svetovanje,
projektiranje in raziskovanje na področju računalništva, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MILENIJ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Opekarska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hevka Vesna, Ljubljana,
Cilenškova ulica 34a, vstopila 19. 2. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hevka Vesna, imenovana 19. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7420 Projektiranje in tehnično sve-

Št.

tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-402138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01679 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MILENIJ, družba za svetovanje, projektiranje in raziskovanje na področju računalništva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska 5, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/31727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 1328/99 zaradi dopolnitve dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1399594
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.
Rg-402140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01337 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o.s temile podatki:
Matična št.: 1399624
Firma: TELETEAM, d.o.o., telekomunikacije, računalniško omrežje in elektroinstalacije
Skrajšana firma: TELETEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska cesta 408
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Belovič Roman, Ljubljana,
Črna vas 107, in Ćehić Šemsud, Ljubljana,
Pavšičeva ulica 6, vstopila 15. 3. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Belovič Roman in Ćehić Šemsud,
imenovana 15. 3. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 45310 Električne inštalacije; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 60240 Cestni tovorni promet; 64200 Telekomunikacije;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge računalniš-
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ke dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-402141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01349 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa IKEA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 1000, 1110
Ljubljana, pod vložno št. 1/25696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5860768
Ustanovitelj: INGKA HOLDING EAST CENTRAL EUROPE B.V., Al Amsterdam, Hullenbergweg 2, izstopil 23. 10. 1998; INGKA
PRO HOLDING B.V., Amsterdam Zuidoost,
Hullenbergweg 2, vstopil 23. 10. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-402142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01350 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, omejitev
in naslova s temile podatki:
Matična št.: 5523869
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
skupna prokurista Debelak Srečko in Ješe
Vida, razrešena 15. 3. 1999; skupni prokuristi Macun Roman, Maribor, Mladinska 52,
Zaplotnik Matevž, Tržič, Pot na polje 38,
Pristava; Holy Petr, Praga, Pod strani 22, in
Golob Marko, Ljubljana, Na griču 11, razrešeni in ponovno imenovani 15. 3. 1999, ter
skupna prokuristka Krajnc Barbara, Ljubljana, Mlinska pot 7, imenovana 15. 3. 1999
– prokuristi zastopajo družbo skupaj, in sicer tako, da podpisujeta za družbo dva prokurista skupaj, od katerih mora biti eden
vedno Matevž Zaplotnik.
Rg-402143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01369 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MINERALKA, proizvodnja negorljivih materialov, d.o.o., sedež: Ulica
4. maja 16, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/11700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in
pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5854393
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šilc Milan, razrešen 8. 3. 1999; direktorja Kohler Rolf Andreas Franz, Modling, Avstrija, Dr. Ludwig Rieger Str. 40,
imenovan 8. 3. 1999, in Marolt Ivana, Cerknica, Cesta 4. maja 1989, imenovana 9. 3.
1999, vsak od njiju zastopa družbo skupno
z drugim direktorjem ali skupno s prokuristom, skupna prokuristka Lekše Jelka,
Cerknica, Videm 7, imenovana 8. 3. 1999,
ki zastopa družbo skupno z drugim prokuristom, in Heresch Franz, Avstrija, Graz,
Schubertstrasse 72, razrešen 8. 3. 1999
kot prokurist in imenovan za skupnega prokurista, ki zastopa družbo skupno z drugim
prokuristom
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Rg-402145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01512 z dne 2. 4. 1999 pri subjektu vpisa DDC, (Drying Design Company), Inženiring za sušilniško in akustično opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 111a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deleža, datuma imenovanja zastopnika
in akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5554071
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilovški štradon 22
Osnovni kapital: 37,535.261 SIT
Ustanovitelj: Leskošek Peter in Irman Vilko, izstopila 10. 3. 1995; Jenžur Anton,
Leskovec, Wolfova ulica 22b, vstopil 7. 2.
1992, vložil 37,535.261 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jenžur Anton, razrešen in ponovno
imenovan 23. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29530 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1999.
Rg-402147
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01857 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MASTERLINE, d.o.o., izdelava in prodaja tehničnih komponent, Ljubljana, sedež: Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala, deležev, naziva zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5448263
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 74
Osnovni kapital: 106,699.000 SIT
Ustanovitelji: Šišakovič Goran, Ljubljana,
Vodovodna cesta 39, vstopil 21. 12. 1990,
vložil 35,566.333,34 SIT, ter Mali Tomo,
Domžale, Podrečje 83, in Usenik Aleš, Ljubljana, Prule 1, vstopila 15. 12. 1993, vložila po 35,566.333,33 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šišakovič Goran, razrešen 8. 4. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, in Mali
Tomo, razrešen 8. 4. 1999 kot družbenik
in imenovan za direktorja – zastopata družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.
Rg-402252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00707 z dne 29. 3. 1999 pod št. vložka 1/31731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380885
Firma: DOKA, proizvodnja, prodaja in
najem opažne tehnologije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DOKA, opažna tehnologija, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 5
Osnovni kapital: 13,000.000 SIT
Ustanovitelj:
OESTERREICHISCHE
DOKA SCHALUNGSTECHNIK Gesellschaft
m.b.H., Amstetten, Reichstrasse 23, vstopil 4. 2. 1999, vložil 13,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kelbl Mirko, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 12, imenovan 4. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 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 vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 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 objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463

Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-402255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01883 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SVEMA, podjetje za mednarodno
trgovino ter inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 6, sedež: Nazorjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13516/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5524873
Firma: SVEMA, podjetje za mednarodno trgovino ter inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SVEMA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žontar Jaroslav, Ljubljana, Bratovševa pl. 20, imenovan 4. 3. 1999, zastopa
družbo kot izvršilni direktor.
Dejavnost, izbrisana 21. 4. 1999: 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav;
51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 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 drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elektirčnih
gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 61100
Pomorski promet; 61200 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 64200 Telekomunikacije; 65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 70110 Or-
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ganizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74150 Dejavnost holdingov; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01284 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PROJEST, trgovsko, proizvodno,
uvozno-izvozno podjetje, zastopanje, posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Ul. Marka
Šlajmerja 18, sedež: Ul. Marka Šlajmerja 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in deležev, osnovni kapital in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5330092
Firma: PROJEST, d.o.o., trgovsko izvozno uvozne storitve, zastopstvo, servis, posredovanje, Ljubljana, Ul. Marka
Šlajmerja 18
Skrajšana firma: PROJEST, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,199.274 SIT
Ustanovitelja: Jere Zvonka, Ljubljana, Ul.
Marka Šlajmerja 18, in Jere Stanislav, Ljubljana, Dolenjska c. 30, vstopila 15. 1. 1990,
vložila po 5,599.637 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 22150
Drugo založništvo; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 28520 Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, 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 trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi 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; 51700

Št.

Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 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
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-402257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01198 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RONE, d.o.o., Ljubljana, posredništvo in storitve, Pot v dolino 44a, Ljubljana, sedež: Pot v dolino 44a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29340/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 1191926
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrič Irena, Ljubljana, Pot
v dolino 44a, vstopila 5. 3. 1997, vložila
750.000 SIT, in Lavrič Robert, Ljubljana,
Pot v dolino 44a, vstopil 27. 5. 1998, vložil
4,250.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lavrič Irena, razrešena 4. 3. 1999;
direktor Lavrič Robert, imenovan 4. 3. 1999.
Rg-402259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02137 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ASPEKT, Podjetje za proizvodnjo,
inženiring, trgovino in finančno računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana, Langusova 7, sedež: Langusova 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep za Srg 169/98 – spremembo
osnovnega kapitala, deležev in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5351855
Osnovni kapital: 4,946.800 SIT
Ustanovitelja: Čahuk Cvetka, Ljubljana,
Bilečanska 5, in Čahuk Dušan, Ljubljana,
Jamova 60, vstopila 13. 2. 1990, vložila po
2,473.400 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čahuk Cvetka, imenovana 17. 12.
1997.
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na debelo; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
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vezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 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.; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-402262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07508 z dne 4. 5. 1999 pri subjektu
vpisa INDELEC, Industrijska elektronika,
d.o.o., Kočevje, sedež: Mestni log III/13,
1330 Kočevje, pod vložno št. 1/13883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5534461
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-402264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00759 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MT MAXIMO, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, tipa zastopnika, naslov ustanovitelja in zastopnika ter
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5935768
Ustanovitelja: Stojkovič Marko, Ljubljana, Hacquetova ulica 4, in Lozinšek Dušan,
Škofljica, Smrjene 74, vstopila 15. 2. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stojkovič Marko, razrešen 3. 2. 1999 kot direktor in imenovan za prokurista, in Lozinšek Dušan, razrešen 3. 2. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 17200 Tkanje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
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kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 2. 1999.
Rg-402266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00757 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PROMOD, trgovina in proizvodnja
tekstilnih proizvodov, d.o.o., Parmova
53, Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5872120
Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1999.
Rg-402271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00416 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PHILIPS SLOVENIJA, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška cesta
132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5935121
Ustanovitelj: PHILIPS BETEILIGUNGS
GESELLSCHAFT M.B.H., Wien, Triesterstr.
64, izstopil 21. 12. 1998; KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V., MD Eindhoven, Groenewoudseweg 1, vstopil 21. 12.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 1. 1999.
Rg-402272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00415 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa AVISA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 16, sedež:
Vojkova 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23750/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, deležev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5798841
Firma: AVISA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVISA, d.o.o.
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Suhadolčanova 6
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Satler Matjaž, Radenci, Kidričevo naselje 5, vstopil 20. 5. 1993, vložil 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 1. 1999.

Rg-402273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00388 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa EUROCOM 2000, Računalniški inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23277/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme, naslova sedeža
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5792576
Firma: EUROCOM 2000, Računalniški inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROCOM 2000, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 5,835.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janko, Ljubljana,
Krivec 1, vstopil 18. 5. 1993, in Loborec
Matjaž, Ljubljana, Brilejeva ulica 13, vstopil
27. 2. 1995, vložila po 2,917.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.
Rg-402276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00374 z dne 26. 2. 1999 pod št. vložka 1/31610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1359282
Firma: PORTICO, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PORTICO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Bevkova ul. 3,
Vir
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kokot Aleksander, Domžale, Bevkova ul. 3, Vir, vstopil 12. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kokot Aleksander, imenovan 12. 1.
1999.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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MARIBOR
Rg-300553
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/0178 z dne 26. 11. 1998
pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska družba d.d., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5850690
Osnovni kapital: 30.437,471.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Tement Mitja in
Ajdič Jože, izstop 30. 6. 1998.
Dne 26. 1. 1998 se vpiše sprememba
statuta z dne 30. 6. 1998.
Rg-301241
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/00985 z dne 25. . 1999
pri subjektu vpisa PMD-PETER GOLOB,
parketi-kakovost in izkušnje d.o.o., sedež: Zgornja Velka 94b, 2213 Zgornja
Velka, pod vložno št. 1/05214/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5597013
Skrajšana firma: PMD-PARKETI d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 25. . 1999:
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 embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 30010 Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 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, in-

Št.

dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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 kovinskimi Proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi Proizvodi; 51570 Trgovina 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 pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71220 Dajanje vodnih 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.;
71401 Izposojanje športne opreme; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba 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.
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Rg-301254
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00068 z dne 22. 1. 1999
pri subjektu vpisa BARTA & BARTA, podjetje za posredovanje doma in v tujini
d.o.o., sedež: Ulica Kragujevških žrtev
6,
2000
Maribor,
pod
vložno
št. 1/01504/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5342082
Firma: BARTA & BARTA, podjetje za
posredovanje doma in v tujini d.o.o. – v
stečaju
Skrajšana firma: BARTA & BARTA d.o.o.
– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Barta Vladimir, razrešen 18. 1. 1999;
stečajna upraviteljica Jaki Majda, Maribor,
Koroška cesta 75, imenovana 18. 1. 1999.
Dne 22. 1. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 28/98 z dne 18. 1. 1999.
Rg-301269
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01776 z dne 12. 1. 1999
pri subjektu vpisa TVT, družba za Proizvodnjo in remont tirnih vozil d.o.o., sedež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/05628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5611636
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boštele Leon, razrešen 1. 1. 1999;
direktor Hrnčič Ivan, Maribor – Razvanje,
Ajdova pot 4, imenovan 1. 1. 1999.
Rg-302307
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00003 z dne 12. 2. 1999
pod št. vložka 1/10559/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365576
Firma: PPN, družba za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: PPN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Sodna ulica 24
Osnovni kapital: 2,461.000 SIT
Ustanovitelj: Zadravec Branko, Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 12, vstop 15. 1. 1999,
vložek 2,461.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kostanjevec Andrej, Maribor, Sadjarska ulica 19b, imenovan 15. 1. 1999, zastopa družbo posamično brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 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;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5111 Posredništvo pri prodaji
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kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah 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 (catering); 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-302320
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00052 z dne 3. 2. 1999
pri subjektu vpisa METALNA ECCE, storitve, Proizvodnja in trgovina d.d., sedež:
Zagrebška 20, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5775027
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Halužan Branko, Maribor, Dvorakova ulica
10c, razrešen 15. 12. 1998 kot predsednik začasne uprave in imenovan za predsednika uprave; prokuristka Urbajs Ana, Maribor, Gregorčičeva ulica 35, razrešena
15. 12. 1998 in imenovana za članico uprave; član uprave Polanec Emil, Slovenska
Bistrica, Titova 8, imenovan 15. 12. 1998.
Rg-302325
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01253 z dne 12. 2. 1999
pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM DR.
ADOLFA DROLCA MARIBOR, sedež: Ulica talcev 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00573/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5054095
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kancler Kurt, razrešen 1. 3. 1997
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kot pomočnik glavnega direktorja za medicinske zadeve.
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki.
Rg-302326
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01196 z dne 15. 2. 1999
pri subjektu vpisa SLOITA, podjetje za Proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., sedež: Osojnikova ulica 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5667470
Ustanovitelj: SIRIS S.R.L. CREMA, izstop 11. 12. 1997.
Rg-302329
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01732 z dne 15. 2. 1999
pod št. vložka 1/10560/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357832
Firma: GIT MURKO, družba za gostinstvo in turizem d.o.o.
Skrajšana firma: GIT MURKO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ribniška ulica 7
Osnovni kapital: 2,860.000 SIT
Ustanovitelji: Murko Marija in Murko Nikolaj, oba Slovenska Bistrica, Ribiška ulica
7, vstopila 2. 12. 1998, vložila po
1,144.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Murko Sašo, Slovenska Bistrica, Ribiška ulica 7, vstop 2. 12. 1998, vložek
572.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Murko Nikolaj, imenovan 2. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1999:
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 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 kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v 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; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
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 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 računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 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 J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.120 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti; pod šifro dejavnosti K 74.140
družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci; pod šifro dejavnosti O 92.711 sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki
se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega 500.000 SIT (petstotisoč tolarjev
00/100).
Rg-302348
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01629 z dne 22. 2. 1999
pri subjektu vpisa EKONOMSKI INSTITUT
MARIBOR, ekonomske raziskave in podjetništvo d.o.o., sedež: Razlagova ulica
22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03794/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo osnovnega kapitala in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5221412
Osnovni kapital: 19,779.000 SIT
Ustanovitelji: Ekonomski center Maribor,
TOZD Inštitut za družbeni razvoj n.sub.o.,
izstop 28. 10. 1998; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
1,978.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložek
1,978.000 SIT, Berčič Gregor, Maribor,
Pod Klancem 17 – Limbuš, vložek 65.000
SIT, Berčič Marko, Bresternica, Na Gaj 22,
vložek 299.000 SIT, Berčič Terezija, Bresternica, Na Gaj 22, vložek 536.000 SIT,
Berčič Zofija, Maribor, Ljubljanska 60, vložek 299.000 SIT, Božič Marija, Maribor,
Livada 46, vložek 299.000 SIT, Božič Stanislav, Maribor, Vinarska 12a, vložek
149.000 SIT, Gavez Sonja, Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 8, vložek 523.000 SIT, Godina Rozalija, Maribor, Livadna 44, vložek
299.000 SIT, Godina Viljenka, Maribor, Livadna 44, vložek 630.000 SIT, Hren Bojislava, Maribor, Prešernova 11, vložek
74.000 SIT, Jurhar Stanislav, Ljubljana,
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Herbersteinova 14, vložek 42.000 SIT, Krivec Vesna, Maribor, Dupleška cesta 117,
vložek 427.000 SIT, Letonja Marina, Maribor, Prešernova 11, vložek 515.000 SIT,
Marinšek Anton, Maribor, Gregorčičeva 33,
vložek 136.000 SIT, Marinšek Jure, Maribor, Gregorčičeva 33, vložek 45.000 SIT,
Marinšek Miha, Maribor, Gregorčičeva 33,
vložek 45.000 SIT, Mladič Mirjana, Maribor, Tyrševa 1, vložek 421.000 SIT,
Oberčkal Bojan, Maribor, Kettejeva 15,
vložek 224.000 SIT, Oberčkal Jernej, Maribor, Livadna 44, vložek 74.000 SIT, Wozniak Kazimierz, Maribor, Koroška cesta 59,
vložek 299.000 SIT, Zastavniković Zlatka,
Maribor, Kettejeva 13, vložek 498.000
SIT, Veingerl Živana, Maribor, Livarska 7,
vložek 205.000 SIT, Slovenska razvojna
družba, Ljubljana, Dunajska 156, vložek
9,719.000 SIT, vstopili 28. 10. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi pooblaščeni za zastopanje: direktorica Godina Viljenka, razrešena
28. 10. 1998 in ponovno imenovana za
direktorico; prokuristka Gavez Sonja, razrešena 28. 10. 1998 in ponovno imenovana za prokuristko.
Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 01552/01299-1998/AK z dne
30. 10. 1998.
Rg-302355
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01712 z dne 23. 2. 1999
pod št. vložka 1/10566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1358260
Firma: KOVAČEVIĆ & CO. KOMERC,
uvozno-izvozno in storitveno podjetje
d.n.o.
Skrajšana firma: KOVAČEVIĆ & CO.
KOMERC d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova 50
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačečvić Radoje, Prokuplje ZRJ, Kaludra bb, vstop 18. 6. 1998,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Kovačević Maja,
Kamnica, Na otok 28, vstop 18. 6. 1998,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Kovačević Radoje, imenovan 18. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Kovačević Maja, imenovana 18. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
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živil, pijač, tobačnih 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 debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi Proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi Proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
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 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 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 izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, 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; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K
74.140 družba ne sme opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
Rg-302356
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01633 z dne 23. 2. 1999
pod št. vložka 1/10567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357867
Firma: TBR, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TBR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2312 Orehova vas, Ulica Milke Volk 55 – Radizel
Osnovni kapital: 2,116.000 SIT
Ustanovitelj: Bezenšek Rihard, Orehova
vas, Ulica Milke Volk 55 – Redizel, vstop
27. 1. 1999, vložek 2,116.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bezenšek Rihard, imenovan 27. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drugih živali; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 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 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi 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
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi Proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi Proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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 diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetovanje o
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računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-302379
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01277 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa GTS BRIN, gostinstvo,
trgovina in storitve d.o.o., sedež: Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10147/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5987130
Ustanovitelj: STAVBAR-IGM, industrija
gradbenega materiala d.d., Hoče, Miklavška 40, vstop 18. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Voh Alfred, razrešen 15. 4. 1998;
direktor Irgalič Danilo, Starše, Trniče 31,
imenovan 15. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-302384
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01352 z dne 19. 2. 1999
pri subjektu vpisa LUMINOS, steklarna
d.d., sedež: Titova 77a, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00736/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in tipa zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5045711
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vrež Iztok, Slovenska Bistrica, Grogova 6, razrešen 21. 9. 1998 kot direktor
uprave in imenovan za predsednika uprave,
ki zastopa družbo brez omejitev; član uprave Kurež Stanko, Poljčane, Dravinjska 59,
imenovan 21. 9. 1998, v primeru odsotnosti predsednika uprave ali na osnovi njegovega pooblastila zastopa družbo drugi član
uprave, ki ima tedaj enaka pooblastila, kot
predsednik uprave.
Rg-401021
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00125 z dne 2. 3. 1999
pri subjektu vpisa CENTER ZA SLUH IN
GOVOR MARIBOR, sedež: Vinarska 6,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5054141
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Prosnik Branka, razrešena 31. 12. 1998 kot
vodja zdravstvene službe; Cvetko Heliodor,
Sveta Trojica, Zg. Senarska 5c, razrešen
11. 1. 1999 kot v.d. vodja zdravstvene službe in dne 12. 1. 1999 imenovan za vodjo
zdravstvene službe, ki zastopa službo skupaj z direktorico zunaj zavoda.

Št.

Rg-401023
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00232 z dne 2. 3. 1999
pri subjektu vpisa SAFE INVEST-MREŽA,
zavarovalniško posredovanje d.o.o., sedež: Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5841569
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mencinger Uroš, Maribor, Vesnaverjeva ulica 6, imenovan 1. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-401024
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00161 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa PROPLUS, inženiring,
projektiranje d.o.o., sedež: Ulica heroja
Bračiča 16, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5608899
Oseba, pooblaščena zazastopanje: direktorica Richter-Peče Nevenka, razrešena
9. 2. 1999; direktor Sovič Guenter, Maribor, Vinarje 19, imenovan 10. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401027
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00171 z dne 5. 3. 1999
pri subjektu vpisa ISCOMET, inštitut za
etnične in regionalne študije, sedež: Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10113/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 1122622
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja
Tomšiča 4.
Rg-401031
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01127 z dne 4. 3. 1999
pod št. vložka 1/01291/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5332087003
Firma: AVTO-ŠERBINEK, export-import, trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
Zagrebška 85, Maribor, Podružnica Lenart v Slovenskih goricah
Skrajšana firma: AVTO-ŠERBINEK
export-import d.o.o., Zagrebška 85, Maribor, Podružnica Lenart v Slovenskih
goricah
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, Industrijska 17
Ustanovitelj: AVTO-ŠERBINEK, exportimport, trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 85, vstop 8. 7. 1998,
odgovornost: ostalo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šerbinek Miroslav, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 39, imenovan 8. 7. 1998,
zastopa podružnico brez omejitev; prokuristka Šerbinek Olga, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 39, imenovana 8. 7.
1998.
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Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 podružnica ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-401032
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01126 z dne 4. 3. 1999
pod št. vložka 1/01291/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5332087002
Firma: AVTO-ŠERBINEK, export-import, trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 85, Podružnica Slovenska Bistrica
Skrajšana firma: AVTO-ŠERBINEK,
export-import d.o.o., Maribor, Zagrebška 85, Podružnica Slovenska Bistrica
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Titova 105
Ustanovitelj: AVTO-ŠERBINEK, exportimport, trgovina na debelo in drobno d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 85, vstop 8. 7. 1998,
odgovornost: ostalo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Šerbinek Miroslav, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 39, imenovan 8. 7. 1998,
zastopa podružnico brez omejitev; prokuristka Šerbinek Olga, Zgornja Kungota,
Zgornja Kungota 39, imenovana 8. 7.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 podružnica ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-401033
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00092 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa FEROTERM-LENTERM,
toplotna tehnika d.o.o., sedež: Mariborska cesta 12, 2352 Selnica ob Dravi,
pod vložno št. 1/05505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5630592
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Klemenc Iztok, razrešen 21. 10.
1998.
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Rg-401041
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01788 z dne 8. 3. 1999
pri subjektu vpisa VENETUS, turistična
agencija, d.o.o., sedež: Slovenska 26,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5317541
Sedež: 2000 Maribor, Tyrševa ulica 3
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1999:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.
Rg-401042
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01684 z dne 8. 3. 1999
pod št. vložka 1/10573/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža iz
okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5848016
Firma: INTER-REX, promet z nepremičninami d.o.o.
Skrajšana firma: INTER-REX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska cesta 49

Osnovi kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTER-REX, Schuhhandels-AG, Erlenbach-Švica, Lerchenbergstrasse 63, vstop 28. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Herzl Manfred, Graz A-8010 Avstrija,
Kaiser Josef Platz 2, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Železnik Valentin, Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 49c,
imenovan 28. 4. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74400
Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme
družba opravljati samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/25560-00 s firmo INTER-REX
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Cankarjeva 3.
Rg-401046
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00192 z dne 9. 3. 1999
pri subjektu vpisa MARLES, KONCERN ZA
UPRAVLJANJE POSLOVNEGA SISTEMA
d.d., sedež: Limbuška cesta 2, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5038189
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rupreht Uroš, razrešen 15. 2. 1999;
direktor Cimerman Slavko, Ruše, Ulica Norberta Vebra 12, imenovan 16. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-401047
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00085 z dne 8 .3. 1999
pri subjektu vpisa MARLES, KONCERN ZA
UPRAVLJANJE POSLOVNEGA SISTEMA
d.d., sedež: Limbuška cesta 2, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika 1. skupščine delniške družbe in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038189
Člani nadzornega sveta: Cenc Radovan,
Podgoršek Hinko, Trafela Emiljan, Finderle
Miljenko, Kovše Branko in Kramer Cvetka,
vsi izstopili 22. 1. 1999 ter Trafela Emilijan,
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Finderle Miljenko, Poljanšek Leopold, Kovačič Miran, Kovše Branko in Kramer Cvetka, vsi vstopili 22. 1. 1999.
Dne 5. 3. 1999 se vpiše predložitev zapisnika 1. skupščine delniške družbe z dne
22. 1. 1999.
Rg-401049
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00279 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, podjetje za komunalne
in druge storitve d.o.o., sedež: Pohorski
bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča podaljšanje mandata
zastopnika in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5073162
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Orthaber Franci, Pragersko, Spodnja Polskava 230, razrešen 16. 2. 1999 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Vezjak Alojz,
Ozimič Milan in Brdnik Stanislav, izstopili
20. 11. 1998 ter Godec Andrej, Pristovnik
Ivan in Landeker Janez, vstopili 20. 11.
1998.
Rg-401050
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00245 z dne 10. 3. 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 tipa zastopnika in podaljšanje mandata zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5706491
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Žajdela Aleš, Domžale, Varškova 6,
razrešen 1. 1. 1999 in imenovan za predsednika uprave, ki zastopa banko skupaj s
članom ali članico uprave za dobo enega
leta; predsednica uprave Ozvaldič Danica,
Maribor, Kettejeva ulica 25, razrešena 1. 1.
1999 in imenovana za članico uprave, ki
zastopa banko skupaj z enim od članov
uprave za dobo štirih let; član uprave Špilak
Štefan, Velika Polana, Velika Polana 24, razrešen 1. 1. 1999 in ponovno imenovan za
člana uprave, ki zastopa banko skupaj s
članom uprave.
Rg-401052
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00158 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa SLABRU, proizvodnja,
trgovina, storitve d.o.o., sedež: Klopce
26, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/08917/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5805023
Ustanoviteljica: Brumec Slavko, izstop
8. 1. 1999; Brumec Aurednik Simona, Slovenska Bistrica, Klopce 24, vstop 8. 1.
1999, vložek 1,558.948 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-401053
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00278 z dne 10. 3. 1999
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ŠPORT, Slovenska Bistrica, sedež: Partizanska 35,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/10481/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1306359
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ostruh Vlado, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva ulica 48, razrešen 31. 12. 1998
kot v.d. direktorja ter dne 1. 1. 1999 imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-401058
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00150 z dne 11. 3. 1999
pri subjektu vpisa LB LEASING MARIBOR,
družba za finančne in druge storitve ter
trgovino d.o.o., sedež: Strossmayerjeva
26, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5968321
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Salobir Dalibor, razrešen 30. 6.
1998; direktorica Trojner Darja, Maribor,
Berglezova 28, imenovana 1. 7. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402153
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00093 z dne 7. 4. 1999
pod št. vložka 1/10584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365169
Firma: EUROBIOSTIK, podjetje za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: EUROBIOSTIK d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2341 Limbuš, Lackova 221
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kralj Andrej, Maribor, Koroška cesta 104, vstop 14. 1. 1999, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rattenegger Gerhard, Judenburg A 8750,
Avstrija, Kaserngasse 23a, vstop 14. 1.
1999, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Haiden Norbert Maximilian,
Judenbrug A 8750, Avstrija, Gartengasse
10, vstop 14. 1. 1999, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kralj Andrej, imenovan 14. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Rattenegger Gerhard, imenovan 14. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških 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 inštalacije pri grad-
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njah; 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 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
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 gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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 debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
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ostanki 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 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 izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na 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 drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (ca-
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tering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
6420 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 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 74.140
družba ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-402154
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00314 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa SECO TOOLS SI, trgovina d.o.o., sedež: Efenkova ulica 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/10565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 1365215
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta
184.
Rg-402156
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00272 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa VIP TEHNIKA, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbenice, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5397332
Ustanoviteljica: Škrlec Lidija, Maribor,
Svenškova ulica 1 – Dogoše, vstop 8. 11.
1993, vložek 600.800 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-402159
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00070 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa DETOMASO, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Gregorečeva ulica 28a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1306618
Ustanovitelj: Bezenšek Tomaž, Maribor,
Ulica Katerine Mede 4, vstop 3. 7. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klobasa Tomaž, izstop 17. 12.
1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klobasa Tomaž, razrešen 17. 12.
1998.
Rg-402162
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00137 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa PROMILA, gostinstvo in
storitve d.o.o., sedež: Jelenče 11b, 2211
Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/10440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1306430
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska 11
Ustanovitelj: Šeruga Leandra, izstop
1. 2. 1999; Koštomaj Gregor, Maribor,
Frankolovska ulica 1, vstop 1. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šeruga Leandra, razrešena 1. 2.
1999; direktor Koštomaj Gregor, imenovan
1. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402163
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00207 z dne 6. 4. 1999
pri subjektu vpisa FOUR SEASONS ZIMSKI VRTOVI, proizvodnja, trgovina, montaža in storitve d.o.o., sedež: Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01660/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, naslova družbenice in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5337488
Ustanovitelji: Orešič Igor, izstop 12. 2.
1999; SIAP, svetovanje, inženiring, analize, proizvodnja in storitve d.o.o., izstop
12. 2. 1999; Pahor Drago, Kamnica, Stara ulica 6b – Jelovec, vložek 210.000 SIT,
Mustafa Sonja, Rače, Drevesniška 25, vložek 210.000 SIT, Ženko Zdenka, Maribor,
Na podrtem 18, vložek 240.000 SIT, Stritar Andrej, Ljubljana, Petkova ulica 60, vložek 240.000 SIT, Zupančič Franc, Krško,
Cesta 4. julija 67, vložek 600.000 SIT –
vstopili 1. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-402164
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00312 z dne 6. 4. 1999
pod št. vložka 1/10583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391992
Firma: STROJEGRADNJA ŠKORJANEC & CO., inženiring, proizvodnja,
trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: STROJEGRADNJA
ŠKORJANEC & CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borova vas 1
Ustanovitelja: Škorjanec Tonček in Škorjanec Sonja, oba Maribor, Borova vas 1,
vstopila 31. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Škorjanec Tonček, imenovan 31. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Škorjanec Sonja, imenovana 31. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splošna
mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 65210 Finančni zakup (leasing);
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.

Št.

Rg-402166
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00200 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa DRUŽBA PARTNER
KVIK, trgovina d.o.o., sedež: Gosposka
ulica 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5508037
Ustanovitelj: KVIK, trgovsko podjetje
d.d., izstop 11. 2. 1999; PARTNER S.R.L.
SILEA, 16, C.F.0230606266 Italija, Provinca Treviso, Piazza Europa, vstop 31. 7.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Svilar Duško, razrešen 16. 2. 1999;
prokuristka Bichler Svena, razrešena 16. 2.
1999; direktor Plahuta Gilberto, Gorizia, Italija, Gorizia, Via Duca d’Aosta 185, imenovan 17. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Jandl Matjaž, Maribor, Malečnik 62, imenovan 16. 2. 1999.
Rg-402174
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00332 z dne 7. 4. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SLAVE
KLAVORE MARIBOR sedež: Štrekljeva
31, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5085322
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Fošnarič Alojz, razrešen 28. 2. 1999;
ravnateljica Frangež Stanislava, Hoče, Flisova ulica 26, imenovana 1. 3. 1999.
Rg-402175
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01686 z dne 8. 4. 1999
pri subjektu vpisa TT TEHNIKA, trgovina
d.o.o., sedež: Panonska ulica 30, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02515/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastni poslovni delež in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5390834
Ustanovitelja: Stojković Moma, Maribor,
Ulica heroja Nandeta 16, vstop 30. 3.
1990, vložek 4,080.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TT TEHNIKA, trgovina d.o.o.,
Maribor, Panonska ulica 30, vstop 18. 11.
1998, vložek 3,920.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-402177
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00338 z dne 9. 4. 1999
pod št. vložka 1/10586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1392212
Firma: MITRADO, družba za posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MITRADO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica 4b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Filipi Adolf, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica 4b, vstop 7. 10. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Filipi Adolf, imenovan 7. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1999:
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
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lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu 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 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; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevstkih izdelkov; 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 pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-402178
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00142 z dne 9. 4. 1999
pod št. vložka 1/10587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365991
Firma: RIBOGOJSTVO FRANGEŠ,
družba za trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana
firma:
RIBOGOJSTVO
FRANGEŠ d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Vrtna ulica 18
Osnovni kapital: 2,791.560 SIT
Ustanovitelj: Frangeš Miloš, Ruše, Vrtna ulica 18, vstop 22. 2. 1999, vložek
2,791.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frangeš Miloš, imenovan 22. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1999:
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52250
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Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z natanitvenimi zmogljivostmi;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74820 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-402179
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00375 z dne 9. 4. 1999
pri subjektu vpisa METEORIT, proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o.,
sedež: Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5930707
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška cesta 82
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Ferjanič Karel, Rogaška Slatina,
Vid Ivanuševa ulica 5, imenovan 11. 12.
1998.
Rg-402180
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00289 z dne 9. 4. 1999
pri subjektu vpisa GALILEO 3000, turizem,
marketing in izobraževanje d.o.o., sedež:
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10270/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 1215337
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 19c.
Rg-402183
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01741 z dne 9. 4. 1999
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA MARIBOR, delniška zavarovalna družba, sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/03762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5063400
Osnovni kapital: 814,843.500 SIT
Člani nadzornega sveta: Pajenk Romana, izstop 29. 6. 1998 ter Postružnik Janja,
vstop 29. 6. 1998.
Dne 7. 4. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 29. 6. 1998.
Rg-402187
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01296 z dne 2. 4. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH, sedež: Sladki vrh 8a, 2214 Sladki vrh, pod vložno št. 1/00284/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča organiziranje
javno vzgojnoizobraževalnega zavoda, spremembo ustanovitelja, dejavnosti in zastop-

nika ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085144
Sedež: 2214 Sladki vrh, Sladki vrh 8a
Ustanovitelj: Občina Pesnica, izstop
31. 12. 1994; Občina Šentilj, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj v Slovenskih goricah
69, vstop 1. 1. 1995, vložek 137,380.000
SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Tancer Ernest, razrešen 12. 6. 1996;
ravnatelj Kauran Zlatko, Sladki vrh, Sladki
vrh 11k, vstop 13. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1999:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v mejah sprejetega letnega občinskega proračuna za njegovo dejavnost.
Rg-402191
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00126 z dne 16. 4. 1999
pod št. vložka 1/10593/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365061
Firma: ORG. TEND, družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo, svetovanje in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ORG TEND d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Klinetova 6
Osnovni kapital: 2,155.000 SIT
Ustanovitelj: Keuc Danijel, Maribor, Klinetova 6, vstop 9. 2. 1999, vložek
2,155.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Keuc Danijel, imenovan 9. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
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niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-402192
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00924 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa ADIDA, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Pod stolnim vrhom 9,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/10050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5986974
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pajmon Helena, Maribor,
Pod stolnim vrhom 9, vstop 20. 11. 1996,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, sampostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-402193
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00298 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa FRANZ KRAINER, meso
in mesni izdelki, d.o.o., sedež: Radvanjska cesta 138, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5772834
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krainer Franz, Wagna
8435, Avstrija, Marburgerstrasse 91a, vstop 9. 11. 1993, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-402194
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00323 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa IDEA DESIGN, družba
za ekonomsko propagiranje, oglaševanje, trgovino, posredništvo, gostinstvo

Št.

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 priimka in naslova družbenice in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1121103
Ustanoviteljica: Postogna Matejka, Maribor, Maistrova ulica 34, vstop 12. 10.
1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-402906
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00196 z dne 16. 4. 1999
pod št. vložka 1/10591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1391879
Firma: ER OIL, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ER OIL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška cesta 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Skrinjar Marjan, Edmonton,
Canada AB T6H5N2 14808-48 AVE NW,
vložek 1,050.000 SIT, Simonič Anton, Ruše, Kidričeva 12, vložek 262.500 SIT, Lobnik Emil, Bresternica, Na Jelovcu 20 – Jelovec, vložek 262.500 SIT, Ferlinc Simon,
Fala, Fala 55, vložek 262.500 SIT, Kumperščak Bojan, Maribor, Šarhova 49, vložek 262.500 SIT – vstopili 30. 3. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Simonič Anton, imenovan 30. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Skrinjar Marjan, imenovan 30. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko
proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 23100 Proizvodnja koksa; 23200
Proizvodnja naftnih derivatov; 24140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 gorivi; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičinskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
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gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro G 52.488 se dopiše razen trgovine z
orožjem in strelivom; pri dejavnosti pod šifro J 67.130 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 družba 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-402195
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01727 z dne 16. 4. 1999
pri subjektu vpisa ANTARIO, družba za posredovanje in storitve d.o.o., sedež: Jadranska cesta 25, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10397/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1300113
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih.
Rg-402199
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00347 z dne 19. 4. 1999
pri subjektu vpisa KREKOVA DRUŽBA ZA
FINANCIRANJE d.o.o., sedež: Slomškov
trg 18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5845211
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tomše Stanislav, razrešen 9. 3.
1999; prokurist Vajngerl Anton, razrešen
9. 3. 1999; direktor Kukovič Milan, Slovenske Konjice, Rimska cesta 11, imenovan
9. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-402200
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00416 z dne 19. 4. 1999
pri subjektu vpisa AGRORUŠE, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Tovarniška 27, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/08993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5814723
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Simonič Anton, Ruše, Kidričeva 12,
razrešen 4. 2. 1999 in imenovan za prokurista; direktor Kumperščak Bojan, Maribor,
Šarhova 49, razrešen 5. 2. 1999 in imenovan za direktorja; direktor Ferlinc Simon,
Fala, Fala 55, imenovan 30. 6. 1994; direktor Lobnik Emil, Kamnica, Na Jelovcu
20, imenovan 5. 2. 1999.
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Rg-402205
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00183 z dne 20. 4. 1999
pri subjektu vpisa MESSER SLOVENIJA,
podjetje za proizvodnjo in distribucijo
tehničnih plinov, d.o.o., sedež: Jugova
20, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/03722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5478758
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
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 izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.
Rg-402206
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00415 z dne 20. 4. 1999
pri subjektu vpisa ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., sedež: Grajska ulica 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5066204
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 10. 10.
1996, vložek 1,290.000 SIT, PID SETEV
d.d., Ljubljana, Gosposvetska 5, vstop 19. 9.
1997, vložek 7,662.000 SIT, Brodnjak Stanislav, Maribor, Slovenska 31, vstop 10. 10.
1996, vložek 50.000 SIT, Debenjak Alenka,
Maribor, Gregorčičeva 27, vstop 10. 10.
1996, vložek 222.000 SIT, Dobošič Rozalija, Maribor, Koroška cesta 63, vstop 10. 10.
1996, vložek 370.000 SIT, Dvornik Perhavec Daniela, Maribor, Gregorčičeva ulica 15,
vstop 17. 4. 1887, vložek 10.000 SIT, Gabor Cvetka, Maribor, Kosova ulica 14, vstop
10. 10. 1996, vložek 313.000 SIT, Herodež Ljudmila, Maribor, Roška ulica 6a, vstop
10. 10. 1996, vložek 370.000 SIT, Hojnik
Nevenka, Maribor, Prušnikova 4, vstop 10.
10. 1996, vložek 313.000 SIT, Jurkas Nevenka, Orehova vas, Račka cesta 15 – Hotinja vas, vstop 10. 10. 1996, vložek 218.000
SIT, Kmetič Irma, Bistrica ob Dravi, Sončna
ulica 36, vstop 10. 10. 1996, vložek
158.000 SIT, Kristovič Jurček, Maribor, Mladinska ulica 34, vstop 10. 10. 1996, vložek
378.000 SIT, Konečnik Kunst Marija, Pesnica pri Mariboru, Jelenče 9, vstop 10. 10.
1996, vložek 367.000 SIT, Kos Grabar Jožef, Maribor, Kočevarjeva 8, vstop 10. 10.
1996, vložek 247.000 SIT, Lečnik Suzana,
Maribor, Igriška 21, vstop 10. 10. 1996,
vložek 180.000 SIT, Ledinšek Vladimir, Maribor, Krekova 26, vstop 10. 10. 1996, vložek 320.000 SIT, Lobnik Uroš, Maribor, Be-

zenškova ulica 69, vstop 17. 4. 1999, vložek 20.000 SIT, Manaskov Sonja, Maribor,
Staneta Severja 22, vstop 10. 10. 1996,
vložek 313.000 SIT, Medvešek Majda, Maribor, Medvedova 25, vstop 10. 10. 1996,
vložek 364.000 SIT, Milič Soršak Milena,
Maribor, Cesta zmage 92, vstop 10. 10.
1996, vložek 370.000 SIT, Novak Vladimir,
Maribor, Greenwiška 12, vstop 10. 10.
1996, vložek 316.000 SIT; Paluc Anita,
Spodnji Duplek, Dvorjane 25, vstop 10. 10.
1996, vložek 209.000 SIT, Perko Milan,
Kamnica, Cesta v Rošpoh 123, vstop
10. 10. 1996, vložek 383.000 SIT, Perše
Marta, Maribor, Krajnčičeva 4, vstop 10. 10.
1996, vložek 364.000 SIT, Pogorelec Brigita, Maribor, Trubarjeva 8, vstop 10. 10.
1996, vložek 315.000 SIT, Rižner Slavica,
Selnica ob Dravi, Fala 40a, vstop 10. 10.
1996, vložek 418.000 SIT, Stare Nikolaj
Andrej, Maribor, Kettejeva ulica 13, vstop
17. 4. 1998, vložek 10.000 SIT, Tekavec
Simon, Maribor, Stiplovškova 10, vstop
10. 10. 1996, vložek 121.000 SIT, Veble
Drozg Romana, Maribor, Poštna 1, vstop
10. 10. 1996, vložek 370.000 SIT, Zadravec Klemenčič Olga, Maribor, Prešernova
10,
vstop
10. 10.
1996,
vložek
285.000 SIT, Židanik Janja, Maribor, Terčeva 35 – Ribniško selo, vstop 17. 4. 1998,
vložek 20.000 SIT, – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-402210
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00027 z dne 19. 4. 1999
pri subjektu vpisa ELKO ELEKTROKOVINA, 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 preoblikovanje d.d. v d.o.o., spremembo firme, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in izbris članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5744334
Firma: ELKO ELEKTROKOVINA, proizvodnja elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor d.o.o.
Skrajšana firma: ELKO MARIBOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelj: ELEKTROKOVINA, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov d.o.o. –
v stečaju, Eisenhut Vili, Cimerman Slavko,
Dremelj Dunja, Nadelskberger Ksenija, izstopili 30. 12. 1998; TSN TRADE, trgovina, inženiring, storitve d.o.o., Maribor, Šentiljska cesta 49, vstop 30. 12. 1998, vložek 935.490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cimerman Slavko, razrešen 30. 12.
1998; direktor Palčec Vladimir, Maribor,
Radvanjska 91, imenovan 30. 12. 1998.
Člani nadzornega sveta: Dremelj Dunja,
Žagar Mirko in Ogrizek Mirko, vsi izstopili
30. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 19. 4. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
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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 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarnih obliki; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apratov in naprav;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-

Št.

cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5274 Druga popravila, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-402216
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00293 z dne 15. 4. 1999
pri subjektu vpisa INSTA CENTER, podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve in
inženiring d.o.o., sedež: Kraigherjeva
19a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
pod vložno št. 1/08026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5753376
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 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 zapisov; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičinskih
projektov za trg; 701200 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija filmov in videofilmov; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa.
Dejavnost, izbrisana dne 15. 4. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-402217
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00379 z dne 13. 4. 1999
pri subjektu vpisa PROHOČAN, trgovina,
prevozi in storitve d.o.o., sedež: Čobečeva 28, 2311 Hoče, pod vložno št.
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1/08051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, naslova
družbenika in zastopnika, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754798
Sedež: 2311 Hoče, Čobečeva 28
Ustanovitelj: Prosenjak Stanislav, Hoče, Čobečeva 28, vstop 29. 3. 1993, vložek 1,675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prosenjak Stanislav, imenovan 29. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-402219
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00322 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa ARAMIS, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., sedež: Betnavska cesta 26d, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:
Matična št.: 1227041
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska cesta 47.
Rg-402221
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00139 z dne 13. 4. 1999
pri subjektu vpisa ORTHAUS AF, podjetje
za razvoj, proizvodnjo in trženje transportnih sistemov in avtomobilskih nadgradenj d.o.o., sedež: Titova cesta 102,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/03895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep sodišča o začetku stečaja ter
spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5486874
Firma: ORTHAUS AF, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje transportnih
sistemov in avtomobilskih nadgradenj
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: ORTHAUS AF d.o.o. –
v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pelko Branimir, razrešen 1. 2. 1999;
stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor,
Štantetova 4, imenovan 1. 2. 1999.
Dne 13. 4. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 30/98 z dne 1. 2. 1999.
Rg-402222
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 98/01704 z dne 14. 4. 1999
pri subjektu vpisa MERCATOR-MODNA
HIŠA MARIBOR d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01264/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, naslova družbenika, akta o ustanovitvi
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003652
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Osnovni kapital: 190,840.000 SIT
Ustanovitelj: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
107, vstop 15. 12. 1989, vložek
190,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šilec Jožef, Maribor, Veljka Vlahoviča 37, razrešen 5. 11. 1998 in ponovno
imenovan za direktorja.
Člani nadzornega sveta: Tomanič Franc,
Pirc Pavle in Hrnčič Dragica, vstopili 5. 11.
1998.
Rg-402226
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 99/00506 z dne 23. 4. 1999
pri subjektu vpisa AREAL, podjetje za realitete in inženiring d.o.o., sedež: Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04288/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5512328
Sedež: 2000 Maribor, Svetozarevska 10.

MURSKA SOBOTA
Rg-400250
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00589 z dne 8. 3.
1999 pri subjektu vpisa SEGRAP, rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.,
sedež: Glavni trg 13/I, 9240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5072182
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad d.d., izstop 8. 5. 1997; Kmečki sklad
2 PID d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop
8. 5. 1997, vložek 3,810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blagovič Janko, izstop 14. 1. 1997; Blagovič Miran, Ljutomer, Branoslavci 20e, vstop 14. 1. 1997,
vložek 167.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-400251
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00601 z dne 9. 3.
1999 pri subjektu vpisa SEGRAP, rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o.,
sedež: Glavni trg 13/I, 9240 Ljutomer,
pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5072182
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29520 Prozvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 60240 Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe vpisana
v sodni register z dne 9. 3. 1999, s sklepom Srg 98/0601.

Rg-400273
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00375 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa METALMONT, trgovina in gradbene storitve d.o.o., sedež: Bogojina 104b, 9222 Bogojina, pod
vložno št. 1/01382/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta družbe s temile podatki:
Matična št.: 5690714
Firma: METALMONT, jeklene konstrukcije d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Plese 9
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Casar Anton, Bogojina, Bogojina 104b, vstop 29. 3. 1995, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.140, Podjetniško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Sprememba akta vpisana v sodni register z dne 12. 2. 1999, s sklepom Srg
98/00375.
Rg-400306
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00515 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa NAFTA LENDAVA,
proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., sedež: Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, naziva zastopnika in njegovih
pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 1328255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žalik Cvetko, Lendava, Tomšičeva
12, razrešen 21. 10. 1998 in imenovan za
predsednika uprave, ki pravne posle, ki presegajo vrednost 5 (pet) milijonov SIT, sklepa v soglasju s članom uprave.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe z dne
21. 10. 1998.
Rg-400307
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00591 z dne 22. 2.
1999 pri subjektu vpisa CODEX, podjetje
za trgovino in posredovanje Murska Sobota d.o.o., sedež: Dijaška 9, 9000 Murska Sobota, pod vložno št. 1/01958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5779421
Firma: CODEX, podjetje za trgovino in
posredovanje d.o.o.
Skrajšana firma: CODEX d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Plese
7a
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šinko Matej, Murska Sobota, Dijaška
9, razrešen 8. 12. 1998 in imenovan za
zastopnika, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev; družbenik Ban-
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fi Igor, Puconci, Puconci 57, razrešen
8. 12. 1998 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Banfi Jožef, Puconci, Puconci 57, imenovan 8. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1999:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe z dne
8. 12. 1998.
Rg-401064
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00566 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA, sedež: Kranjčeva 44, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5089727
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-401065
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00518 z dne 1. 4.
1999 pod št. vložka 1/02355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1306642
Firma: BROD NA MURI – borzno posredniška hiša d.o.o.
Skrajšana firma: BROD NA MURI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska ulica 18
Osnovni kapital: 31,700.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Rafael, Tišina, Rankovci 4, vstop 19. 11. 1998, vložek
15,216.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kos Viktor, Tišina, Rankovci 4, vstop
19. 11. 1998, vložek 8,242.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; BORZNIK, finančni inženiring in svetovanje d.o.o., Murska
Sobota, Lendavska ulica 18, vstop 19. 11.
1998, vložek 8,242.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kos Danica, Tišina, Rankovci 4,
imenovana 19. 11. 1998, zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično in
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1999:
65230 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
67120 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-401066
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00116 z dne 30. 3.
1999 pod št. vložka 1/02396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:

Št.

Matična št.: 1387936
Firma: TMK – HOLDING, družba pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: TMK – HOLDING d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9253 Apače, Črnci 2
Osnovni kapital: 117,960.000 SIT
Ustanovitelji: Balažič Andrej, Apače, Apače 149, vložek 710.000 SIT, Bezjak Ivan,
Apače, Črnci 2, vložek 200.000 SIT, Božič
Bernard, Apače, Segovci 3b, vložek
2,190.000 SIT, Cmour Cvetka, Sv. Trojica
v Slov. goricah, Zgornji Porčič 7, vložek
300.000 SIT, Cmour Damjan, Sv. Trojica v
Slov. goricah, Zgornji Porčič 7, vložek
100.000 SIT, Cmour Janez, Sv. Trojica v
Slov. goricah, Zgornji Porčič 7, vložek
3,550.000 SIT, Cmour Mateja, Sv. Trojica
v Slov. goricah, Zgornji Porčič 7, vložek
100.000 SIT, Cmour Simona, Sv. Trojica v
Slov. goricah, Zgornji Porčič 7, vložek
100.000 SIT, Čeh Olga, Apače, Žepovci
57, vložek 3,000.000 SIT, Černčec Ivan,
Apače, Apače 52, vložek 1,810.000 SIT,
Černčec Ivan, Apače, Apače 52, vložek
400.000 SIT, Černčec Jožef, Apače, Apače 52, vložek 1,420.000 SIT, Černčec Marija, Apače, Apače 52, vložek 400.000 SIT,
Černčec Marjan, Apače, Apače 62a, vložek
300.000 SIT, Čuček Jožef, Apače, Podgorje 5, vložek 300.000 SIT, Elbl Aleš, Gornja Radgona, Horvatova ulica 1, vložek
100.000 SIT, Elbl Božidar, Gornja Radgona,
Horvatova
ulica
1,
vložek
7,690.000 SIT, Elbl Štefanija, Gornja Radgona,
Horvatova
ulica
1,
vložek
400.000 SIT, Erdela Albina, Apače, Lešane 16, vložek 300.000 SIT, Erdela Ksenija,
Apače, Lešane 16, vložek 100.000 SIT,
Erdela Marija, Apače, Lešane 16, vložek
100.000 SIT, Erdela Peter, Apače, Lešane
16, vložek 1,880.000 SIT, Fekonja Alenka,
Gornja Radgona, Šlebingerjev breg 11, vložek 4,730.000 SIT, Fekonja Bruna. Gornja
Radgona, Šlebingerjev breg 11, vložek
100.000 SIT, Fekonja Luka, Gornja Radgona, Šlebingerjev breg 11, vložek
100.000 SIT, Flisar Ferdinand, Apače,
Drobtinci 4, vložek 1,040.000 SIT, Flisar
Ferdinand, Apače, Žepovci 5, vložek
200.000 SIT, Gyergyek Olga, Apače, Črnci
65, vložek 400.000 SIT, Heric Anton, Radenci, Ljutomerska cesta 11, vložek
400.000 SIT, Hodnik Jelka, Videm ob Ščavnici, Žihlava 11, vložek 300.000 SIT, Hozjan Milka, Tišina, Petanjci 76, vložek
3,940.000 SIT, Hozjan Zoran, Tišina, Petanjci 76, vložek 100.000 SIT, Jaušovec
Roman, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Zgornja Bačkova 2, vložek 300.000 SIT, Kerec
Feliks, Apače, Apače 74, vložek
500.000 SIT, Koler Franc, Apače, Lešane
26, vložek 2,120.000 SIT, Koler Ivana, Apače, Lešane 26, vložek 400.000 SIT, Koler
Kristina, Apače, Lešane 26, vložek
100.000 SIT, Kosi Tamara, Radenci, Gregorčičeva ulica 14, vložek 100.000 SIT,
Kosi Tea, Radenci, Gregorčičeva ulica 14,
vložek 100.000 SIT, Kraner Franc, Sv. Ana
v Slovenskih Goricah, Zgornja Ščavnica
132, vložek 250.000 SIT, Kreisler Elizabeta, Gornja Radgona, Šlebingerjev breg 11,
vložek 800.000 SIT, Lebreht Franc, Apače, Črnci 8, vložek 650.000 SIT, Likovič
Darko, Apače, Žiberci 31, vložek
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1,810.000 SIT, Likovič Frančiška, Apače,
Žiberci 31, vložek 400.000 SIT, Likovič
Mojca, Apače, Žiberci 31, vložek
100.000 SIT, Lipič Jože, Radenci, Boračeva 22, vložek 200.000 SIT, Lončar Franc,
Apače, Črnci 2, vložek 350.000 SIT, Lončar Martina, Apače, Črnci 2, vložek
100.000 SIT, Lončar Pavla, Apače, Črnci
2, vložek 300.000 SIT, Majerič Erna, Apače, Črnci 35, vložek 1,400.000 SIT, Majhen Dragica, Apače, Žiberci 31, vložek
250.000 SIT, Marič Antonija, Apače, Apače 52, vložek 400.000 SIT, Marko Marija,
Spodnji Ivanjci, Negova 31, vložek
1,000.000 SIT, Mulec Eda, Apače, Žepovci 16, vložek 300.000 SIT, Mulec Silvija,
Apače, Žepovci 16, vložek 100.000 SIT,
Mulec Vilko, Apače, Žepovci 16, vložek
700.000 SIT, Peternel Aleš, Apače, Črnci
2, vložek 100.000 SIT, Peternel Božo, Apače, Črnci 2, vložek 800.000 SIT, Peternel
Daniela, Apače, Črnci 2, vložek
100.000 SIT, Peternel Tomaž, Gornja Radgona, Ulica Silvire Tomassini 19, vložek
7,190.000 SIT, Peternel Vanja, Portorož,
Lucija, Ulica XXX. divizije 2, vložek
200.000 SIT, Ploj Angela, Apače, Podgorje 19, vložek 1,630.000 SIT, Podlesek Erika, Radenci, Vrtna ulica 1, vložek
800.000 SIT, Podlesek Franc, Radenci,
Vrtna ulica 1, vložek 25,900.000 SIT, Podlesek Lidija, Radenci, Vrtna ulica 1, vložek
15,930.000 SIT, Podlesek Petra, Radenci,
Vrtna ulica 1, vložek 100.000 SIT, Podlesek Vitja, Radenci, Vrtna ulica 1, vložek
100.000 SIT, Potočnik Alfonz, Apače,
Drobtinci 28, vložek 450.000 SIT, Puntar
Anton, Apače, Stogovci 46, vložek
1,000.000 SIT, Puntar Silvester, Apače,
Stogovci 46, vložek 800.000 SIT, Rihtarič
Janez, Radenci, Boračeva 20, vložek
1,000.000 SIT, Rues Darja, Gornja Radgona, Porabska ulica 6, vložek 300.000 SIT,
Šerber Denis, Spodnji Ivanjci, Očeslavci 11,
vložek 100.000 SIT, Šerber Frančiška,
Spodnji Ivanjci, Očeslavci 11, vložek
400.000 SIT, Šerber Jože, Spodnji Ivanjci,
Očeslavci 11, vložek 1,900.000 SIT, Šerber Marija, Spodnji Ivanci, Očeslavci 11,
vložek 400.000 SIT, Šerber Nada, Spodnji
Ivanjci, Očeslavci 11, vložek 250.000 SIT,
Šerber Sašo, Spodnji Ivanjci, Očeslavci 11,
vložek 100.000 SIT, Šnajder Kosi Katja,
Radenci, Gregorčičeva ulica 14, vložek
2,940.000 SIT, Šteber Jakob, Apače, Črnci 65, vložek 400.000 SIT, Štuhec Janez,
Apače, Črnci 65, vložek 350.000 SIT, Štuhec Marta, Apače, Apače 126, vložek
400.000 SIT, Štuhec Stanislav, Apače, Apače 126, vložek 400.000 SIT, Šunko Istok,
Apače, Črnci 34a, vložek 1,050.000 SIT,
Šunko Jožefa, Apače, Črnci 34a, vložek
300.000 SIT, Tratnjek Jožef, Apače, Črnci
33, vložek 300.000 SIT, Zemljič Avguštin,
Apače, Žepovci 16, vložek 1,330.000 SIT,
Zemljič Jožef, Apače, Črnci 30a, vložek
350.000 SIT, Zemljič Marija, Apače, Črnci
30a, vložek 350.000 SIT, Zemljič Romana,
Apače, Žepovci 16, vložek 400.000 SIT,
Zemljič Rudolf, Apače, Črnci 15a, vložek
350.000 SIT – vstopili 4. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podlesek Franc, imenovan 4. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Elbl Božidar,
Cmour Janez in Peternel Tomaž, vstopili
4. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01210 Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01230 Reja
prašičev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 05010 Ribištvo; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 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, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 951320 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; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kuriska dejavnost, razen javne pošte; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
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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 računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401068
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00220 z dne 15. 3.
1999 pri subjektu vpisa NITRA – podjetje
za proizvodnjo in storitve Tropovci d.o.o.,
sedež: Tropovci, Kolesarska 3, 9251 Tišina, pod vložno št. 1/01584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5674832
Osnovni kapital: 2,186.700 SIT
Ustanovitelj: Vogrinčič Matjaž, Radenci,
Jurkovičeva ul. 4, vstop 31. 3. 1992, vložek
2,186.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Vogrinčič Simona, Radenci, Jurkovičeva 4, imenovana 11. 12. 1998, direktor Vogrinčič Matjaž, imenovan 31. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 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; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve; 14210 Pridobivanje gramoza in peska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 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 sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih

izdelkov; 1571 Proizvodnja 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 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 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 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 gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
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
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živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 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 izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
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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 drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 74400 Ekonomsko propagiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180, Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 52.488, Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., družba ne opravlja trgovine z orožjem,
strelivom in razstrelivom; pod šifro 74.120,
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba
opravlja samo računovodsko in knjigovodsko dejavnost in pod šifro 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje pa družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-401069
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00278 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ŠALOVCI, p.o., sedež: Šalovci 172, 9204
Šalovci, pod vložno št. 1/00102/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, spremembo imena,
ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085713
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota, izstop 30. 1. 1997; Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci, Šalovci 163, vstop 30. 1.
1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnsot, vpisana dne 22. 3. 1999:
55510 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov.
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Rg-401070
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00249 z dne 29. 3.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BAKOVCI, p.o., sedež: Bakovci, Poljska
2, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanovitelja in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5088968
Firma: OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI
Skrajšana firma: OŠ BAKOVCI
Ustanoviteljica: Občina Murska Sobota,
izstop 28. 2. 1997; Mestna občina Murska
Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
vstop 28. 2. 1997, odgovornost: odgovarja
do določene višine.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
55510 Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov.
Rg-401071
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00420 z dne 23. 3.
1999 pod št. vložka 1/00663/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5407893002
Firma: TRGOMIL, podjetje za trgovino, turizem, proizvodnjo in posredovanje d.o.o., PODRUŽNICA AVTODELI
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska 32
Ustanovitelj: TRGOMIL, podjetje za trgovino, turizem, proizvodnjo in posredovanje
d.o.o., Ljutomer, Vrazova 4, vstop 4. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lasič Matilda, Ljutomer, Slavka
Osterca 9, imenovana 4. 12. 1996, zastopa podružnico brez omejitev; zastopnik Lasič Ivan, Ljutomer, Slavka Osterca 9, imenovan 4. 12. 1996, kot namestnik direktorice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 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 sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja 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
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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.; 159 Proizvodnja pijač; 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 tipa; 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje 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 predenje
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 preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja 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 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 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, precivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugoh domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 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 potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
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skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-401072
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00568 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA, sedež: Kovačeva 13, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5083338
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-401074
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00069 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/02395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1404113
Firma: M SHOP, glasbena trgovina in
storitve d.o.o.
Skrajšana firma: M SHOP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slomškova 13
Osnovni kapital: 2,163.100 SIT
Ustanovitelja: Ružič Jožef, Murska Sobota, Cvetkova 23, vstop 23. 3. 1999, vložek 432.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čahuk Boštjan, Križevci, Križevi 173,
vstop 23. 3. 1999, vložek 1,730.480 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ružič Jožef, imenovan 23. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Čahuk Boštjan, imenovan 23. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
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22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Dejavnost menz; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130, Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, družba opravlja samo posle menjalnic in zastavljalnic.
Rg-401075
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00305 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA, p.o., 1. SZ.
KETNYEVU ALTALANOS ISKOLA LENDVA, t.f., sedež: Kranjčeva 44, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljev, dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089727
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA
I LENDAVA
Skrajšana firma: DOŠ I LENDAVA
Ustanoviteljici: SO Lendava, izstop
19. 12. 1996; Skupščina madžarske narodnostne sam. skupnosti Lendava, izstop
19. 12. 1996; Občina Lendava, Lendava, Trg ljudske pravice 5, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: odgovarja do določene višine; Madžarska narodna skupnost
občine Lendava, Lendava, Partizanska ul.
120, vstop 19. 12. 1996, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Pal Elizabeta, Lendava, Kranjčeva
64, razrešena 19. 12. 1996 in imenovana
za ravnateljico, ki zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Rg-401076
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00567 z dne 23. 3.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI, sedež: Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/01702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5089697
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
60230 Drug kopenski potniški promet.
Rg-401077
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00301 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
FRANCE PREŠEREN ČRENŠOVCI, p.o.,
sedež: Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/01702/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljev, dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089697
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA
PREŠERNA ČRENŠOVCI
Skrajšana firma: OŠ FRANCETA PREŠERNA Črenšovci
Ustanoviteljica: SO Lendava, izstop 1. 1.
1997; Občina Črenšovci, Črenšovci, Prekmurske čete 20, vstop 1. 1. 1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Ftičar Štefan, Črenšovci, Juša Kramarja 8, razrešen 1. 1. 1997 in ponovno
imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
55510 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-401078
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00133 z dne 1. 4.
1999 pri subjektu vpisa MURALIST, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov d.o.o., sedež: Cvetkova 1,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in prečiščeno besedilo akta s temile podatki:
Matična št.: 5888930
Sedež: 9000 Murska Sobota, Cvetkova 1
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1999:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Rg-401080
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00103 z dne 17. 3.
1999 pod št. vložka 1/02394/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1392034
Firma: EUROTRADE PRINT, tiskarna,
založba, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTRADE PRINT
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendavska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: EUROTRADE, Mednarodno
trženje d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 10,
vstop 23. 2. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žunič Bojan, Tišina, Murski Črnci 46,
imenovan 23. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Štivan Jože, Vrhnika, Zaplana 248, imenovan 23. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 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;
28520 Splošna mehanična dela; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 55220 Dejavnost kampov; 63120
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74150 Dejavnost holdingov;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje.
Rg-401082
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00107 z dne 18. 3.
1999 pri subjektu vpisa ORIENT, marketing, zastopstva, trgovina, Črešnjevci
d.o.o., sedež: Črešnjevci 41, 9250 Gornja Radgona, pod vložno št. 1/00669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o družbi z omejeno odgovornostjo in dejavnosti družbe s temile podatki:
Matična št.: 5416272
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Črešnjevci 41
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
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rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja drugih 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; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja
spodnjega perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 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 embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 22110 Izdajanje knjig;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 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 zapisov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 24520
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos ener-

gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, 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 opreme, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150
Proizvodnja žimnic; 36300 Proizvodnja
glasbil; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije;
36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških 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 inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo 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 debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi 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 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
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govina na drobno s tobačnimi 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 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 izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah 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.; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmeij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah 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 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija 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
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
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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 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 računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74120, Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro 74140, Podjetniško in poslovno svetovanje, pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Vpiše se sprememba akta o družbi z
omejeno odgovornostjo, sprejeta dne 2. 3.
1999.
Rg-401083
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00422 z dne 23. 3.
1999 pod št. vložka 1/00663/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev domače podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5407893004
Firma: TRGOMIL, podjetje za trgovino, turizem, proizvodnjo in posredovanje d.o.o., PODRUŽNICA BARVE – LAKI
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 46
Ustanovitelj: TRGOMIL, podjetje za trgovino, turizem, proizvodnjo in posredovanje,
d.o.o., Ljutomer, Vrazova 4, vstop 4. 12.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lasič Matilda, Ljutomer, Slavka
Osterca 9, imenovana 4. 12. 1996, zastopa podružnico brez omejitev; zastopnik Lasič Ivan, Ljutomer, Slavka Osterca 9, imenovan 4. 12. 1996, kot namestnik direktorice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in kon-
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zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja 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.; 159 Proizvodnja
pijač; 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 tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje 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 predenje 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 preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja 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 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev
in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
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športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
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promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 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 potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi
papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-401089
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00304 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA,p.o., 2. SZ.
KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA LENDVA, T.F., sedež: Kovačeva 13, 9220 Lendava, pod vložno št. 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in pooblastil zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5083338
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA
II LENDAVA
Skrajšana firma: DOŠ II LENDAVA
Ustanovitelici: SO Lendava, izstop
19. 12. 1996; Skupščina madžarske narodnostne samoupravne skupnosti Lenda-

Št.

va, izstop 19. 12. 1996; Občina Lendava,
Lendava, Trg ljudske pravice 5, vstop
19. 12. 1996, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Madžarska narodna skupnost občine Lendava, Lendava, Partizanska
120, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Ščap Angela, Lendava, Lendavske
Gorice 18a, razrešena 19. 12. 1996 in ponovno imenovana za ravnateljico, ki zastopa
šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1999:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov.
Rg-401091
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00009 z dne 19. 3.
1999 pri subjektu vpisa 9 M 9, Trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Lendavska 11,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/02195/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
družbenikov in njihovih poslovnih deležev s
temile podatki:
Matična št.: 5925274
Ustanovitelja: ABC POMURKA – INTERNATIONAL d.d., Murska Sobota, Lendavska 11, vstop 7. 12. 1995, vložek
75,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ABC GROUP, družba pooblaščenka
d.d., Murska Sobota, Lendavska 11, vstop
13. 1. 1999, vložek 76,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 13. 1.
1999.
Rg-401619
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00604 z dne 3. 3.
1998 pri subjektu vpisa LEDAVSKI DOL,
Splošna kmetijska zadruga Cankova
z.o.o., sedež: Cankova 35, 9261 Cankova, pod vložno št. 1/02271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov zadruge zaradi vstopa
novih članov s temile podatki:
Matična št.: 5986648
Ustanovitelji: Vouri Alojz, Rogašovci, Nuskova 59, Grah Jože, Grad, D. Slaveči 60,
Gomboc Stanko, Cankova, Korovci 55, Flegar Franc, Cankova, Gerlinci 15, Makovec
Marija, Rogašovci, Rogašovci 34, Veren Ernest, Rogašovci, Fikšinci 51, Durič Marija,
Cankova, G. Črnci 31, Recek Marija, Rogašovci, Večeslavci 13, Recek Marija, Rogašovci, Sv. Jurij 98, Mencigar Franc, Rogašovci, Fikšinci 62, Gomboc Alojz, Rogašovci, Sv. Jurij 104, Žalik Alojz, Rogašovci,
Večeslavci 47, Bagola Viktor, Cankova,
Cankova 87, Gomboc Anton, Cankova, Korovci 29, Cmor Štefan, Grad, Motovilci 78,
Kerec Leopold, Cankova, Gerlinci 64, Mekiš Viktor, Rogašovci, Nuskova 3, Zrim Janez, Grad, Motovilci 48, Mekiš Viktorija,
Rogašovci, Nuskova 36, Sakovič Alojz, Rogašovci, Pertoča 97, Lah Justina, Cankova,
Gerlinci, Bohnec Marija, Cankova, Gerlinci
35, Felkar Anton, Rogašovci, Serdica 65,
Lepoša Karel, Rogašovci, Nuskova 14, Gutman Franc, Cankova, Gerlinci 88 – vstopili
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20. 10. 1997, vložili po 1.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hajdinjak Janko, Tišina, Borejci
28a, imenovan 20. 10. 1997, zastopa zadrugo z omejitvijo, da sklepa pravne posle o
odsvojitvi in nakupu ter obremenitvi nepremičnin po poprejšnji pisni odločitvi upravnega odbora zadruge.
Rg-402398
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00222 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa TMK – HOLDING,
družba pooblaščenka, d.d., sedež: Črnci
2, 9253 Apače, pod vložno št.
1/02396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 99/00116 z
dne 30. 3. 1999 glede natančnega naslova
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1387936
Sedež: 9253 Apače, Črnci 2a.

SLOVENJ GRADEC
Rg-400312
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00041 z dne 16. 3.
1999 pri subjektu vpisa NOVA OPREMA,
tovarna oblazinjenega pohištva d.d., sedež: Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/02526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala z vložki in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5039185
Osnovni kapital: 275,534.000 SIT
Sprememba statuta sprejeta na podlagi
sklepov skupščine z dne 17. 8. 1998 in
sklepa nadzornega sveta z dne 15. 1.
1999.
Rg-400397
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00218 z dne 10. 3.
1999 pri subjektu vpisa RENER, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., sedež: Tribej 7, 2372 Libeliče,
pod vložno št. 1/04975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5586186
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Rožej Marija in Sajevec
Alojz, oba Libeliče, Tribej 7, vstopila
23. 12. 1991, vložila po 1,054.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
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 embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
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izvodnja drugega pohištva, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 4. 5. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 5.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za 600.000 SIT na
2,108.000 SIT.
Rg-400398
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00400 z dne 10. 3.
1999 pri subjektu vpisa INET, podjetje za
projektiranje, izdelavo in montažo malih
hidrocentral d.o.o., sedež: Otiški vrh 1c,
2370
Dravograd,
pod
vložno
št. 1/04062/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5501083
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1999:
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 60240 Cestni tovorni
promet.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe z dne 15. 10. 1998.
Rg-400400
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00303 z dne 26. 2.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALNO
PODJETJE DRAVOGRAD p.o., sedež: Meža 143, 2370 Dravograd, pod vložno
št. 1/00828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje p.o. v d.o.o.,
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spremembo firme, pravnoorg. oblike, družbenika, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, nadzorni svet, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5213258
Firma: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 113,794.371 SIT
Ustanovitelj: Samoupravna komunalna
skupnost, izstop 27. 6. 1995; Občina Dravograd, Dravograd, Trg 4. julija7, vstop
27. 6. 1995, vložek 113.794.371 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Karel Ledinek, razrešen 30. 11.
1995; direktor Sep Miroslav, Dravograd,
Robindvor 46, razrešen 27. 6. 1995 in ponovno imenovan za direktorja.
Člani nadzornega sveta: Pšeničnik Zlata, Kašman Alojzij, Pavlič Ivan, Kudrnovsky
Dušan in Švarc Miran, vsi vstopili 14. 12.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 26. 12. 1999:
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode;
41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45430 Oblaganje tal in sten; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9304
Pogrebne storitve.
Preoblikovanje p.o. v d.o.o., uskladitev
z zakonom o gospodarskih javnih službah in
z zakonom o gospodarskih družbah ter
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti vpisana v sodni register
s sklepom Srg 97/00303, z dne 26. 2.
1999.
Rg-400401
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00050 z dne 9. 3.
1999 pri subjektu vpisa EFEKT, varovanje
premoženja in oseb d.o.o., sedež: Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/04556/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5538661
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabrovec Bogdan, razrešen 23. 1.
1999; direktorica Gabrovec Maja, Slovenj
Gradec, Pohorska 26, imenovana 23. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400405
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00063 z dne 5. 3.
1999 pod št. vložka 1/09620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1392298
Firma: LIVARNA RAVNE, podjetje za
proizvodnjo in prodajo jeklolitin in modelov d.o.o.
Skrajšana firma: LIVARNA RAVNE
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenske železarne-Armature Muta, Ravne, podjetje za proizvodnjo
armatur d.o.o., Muta, Koroška cesta 55,
vložek 3,000.000 SIT, PREVENT, avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila
in rokavice d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva
6, vložek 2,500.000 SIT, Kozmus Jože,
Slovenj Gradec, Pameče 302, vložek
625.000 SIT, Fale Gorazd, Prevalje, Perzonali 5, vložek 625.000 SIT, Popović Damir, Slovenj Gradec, Ronkova 16, vložek
625.000 SIT, Vesel Vladimir, Slovenj Gradec, Tomšičeva 7, vložek 625.000 SIT,
Kremljak Zvonko, Radlje ob Dravi, Hmelina
14, vložek 400.000 SIT, Senica Kristijan,
Prevalje, Trg 12, vložek 400.000 SIT, Porčnik Irena, Vuzenica, Planinska ulica 7, vložek 400.000 SIT, Oto Ivan, Ravne na Koroškem, Javornik 65, vložek 400.000 SIT,
Krof Pavlina, Ravne na Koroškem, Ob Suhi
3, vložek 400.000 SIT – vstopili 12. 2.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Oto Ivan, imenovan 12. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje.
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Rg-400406
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00054 z dne 5. 3.
1999 pod št. vložka 1/09621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387006
Firma: M.S.D., finančno računovodske
storitve in davčno svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: M.S.D. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 133
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Slavič Marija, Šentjanž
pri Dravogradu, Otiški vrh 133, vstop 4. 2.
1999, vložek 2,102.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Slavič Marija, imenovana 4. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
65210 Finančni zakup (leasing); 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140
“Podjetniško in poslovno svetovanje”, razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci. “
Rg-400407
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00273 z dne 5. 3.
1999 pri subjektu vpisa PENTIV, podjetje
za projektiranje in prodajo elektronskih
komponent in opreme d.o.o., sedež: Ulica Pohorskega bataljona 15, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5340004

Št.

Ustanoviteljica: Slemenik Mihael, izstop
19. 6. 1998; Slemenik Anica, Slovenj Gradec, Ulica Pohorskega bataljona 15, vstop
19. 6. 1998, vložek 1,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1999:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, 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 opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 19. 6. 1998.
Rg-400408
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00264 z dne 4. 3.
1999 pri subjektu vpisa MELODIJA, podjetje za glasbeni marketing d.o.o., sedež: Javornik 38, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/03822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, naslova družbenikov in
zastopnikov, dejavnosti, družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5550106
Firma: MELODIJA, glasbeno izobraževanje in storitve d.o.o.
Sedež: 2366 Muta, Flisova ulica 3
Ustanoviteljici: Likar Andreja, Muta, Flisova ulica 3, vstop 21. 10. 1991, vložek
2,193.582 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Komprej Berta, Ravne na Koroškem,
Dobja vas 173a, vstop 21. 10. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica
Likar
Andreja,
imenovana
21. 10. 1991, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta
na skupščini družbe dne 8. 6. 1998.
Rg-400409
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00455 z dne 11. 3.
1999 pri subjektu vpisa HYPOS MUTA,
podjetje za hidravliko in ponevmatiko
d.d., sedež: Koroška cesta 57, 2366 Muta, pod vložno št. 1/00494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5071402
Člani nadzornega sveta: Šrajner Andrej
in Rešek Rajko, vstop 1. 3. 1997; Gerhold
Alojzija, izstop 24. 6. 1997; Sterdin Hrabro, vstop 27. 8. 1998; Prevorčič Srečko,
vstop 24. 6. 1997 ter Helbl Danilo, vstop
1. 3. 1997.
Rg-400410
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00324 z dne 11. 3.
1999 pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA
d.d. sedež: Polena 6, 2392 Mežica, pod
vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5450411
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pačnik Janez, Prevalje, Ob Meži 15,
razrešen 30. 7. 1998 kot začasni direktor
ter dne 1. 8. 1998 imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Stopar Ivan, Blaha Lidija in Šisernik Branislav, izstop 30. 7.
1998 ter Gognjavec Ivica, Stopar Ivan in
Šisernik Branislav, vstop 30. 7. 1998.
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Rg-400411
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00048 z dne 15. 3.
1999 pod št. vložka 1/09622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365762
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA KOS IN
PARTNERJI o.p., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Koroška cesta 14
Ustanovitelji: Kos Miran, odvetnik, Prevalje, Pod gonjami 96, vstop 1. 2. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Leš Suzana, odvetnica, Ravne na Koroškem, Na Šancah 108, vstop 1. 2. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kotnik Ema, odvetnica, Ravne na Koroškem, Dobja vas 127, vstop 1. 2. 1999,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Nabernik Erika, odvetnica, Dravograd, Dobrava 12c, vstop 1. 2. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kos Miran, imenovan 1. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
7411 Pravno svetovanje.
Rg-400412
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00245 z dne 12. 3.
1999 pri subjektu vpisa ROPIK, podjetje
za računalniško obdelavo podatkov in
knjigovodske storitve d.o.o., sedež: Pameče 154, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04735/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5577276
Ustanovitelj: Lavre Silva, Slovenj Gradec,
Pameče 154, vstop 25. 11. 1991, vložek
1,675.980,32 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavre Silvo, izstop 19. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 72300 Obdelava podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
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niška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
19. 5. 1998, ki v celoti nadomesti družbeno
pogodbo z dne 25. 5. 1994.
Rg-400413
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00184 z dne 12. 3.
1999 pri subjektu vpisa JALT, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Kajuhova 17, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04801/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5567416
Ustanovitelja: Ledinek Silva, izstop
11. 4. 1998; Ternik Avgust, izstop 11. 4.
1998; Levc Aleš, Slovenj Gradec, Kajuhova 17, vstop 3. 5. 1994, vložek 2,229.014
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Levc Simona, Slovenj Gradec, Kajuhova 17, vstop
11. 4. 1998, vložek 2,005.949 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28710
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Prozvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 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,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi 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; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti.”
Sprememba družbene pogodbe sprejeta
na skupščini družbe z dne 11. 4. 1998.
Rg-400538
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00246 z dne 23. 3.
1999 pri subjektu vpisa LEGROB, proizvodnja in trgovina d.o.o., sedež: Dobja
vas 92, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/07866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5735416
Ustanoviteljica: Škegro Tomislav, izstop
28. 1. 1999; Škegro Pavla, Ravne na Koroškem, Dobja vas 92, vstop 28. 1. 1999,
vložek 1,954.720 SIT, odgovornost: ne odgovarja:
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škegro Tomislav, razrešen 28. 1.
1999; direktorica Škegro Pavla, imenovana
29. 1. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 28. 1. 1999.
Rg-400539
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00484 z dne 23. 3.
1999 pri subjektu vpisa ALFA KOMERCIALNI RADIO d.o.o., sedež: Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/02286/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izključitev družbenikov iz družbe
s temile podatki:
Matična št.: 5380383
Ustanovitelji: Horvat Samo, izstop 27. 3.
1997; Zupančič Marko, Slovenj Gradec,
Podgorska 18, vstop 23. 4. 1990, vložek
1,299.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; KIVI d.o.o., Slovenj Gradec, Francetova, vstop 23. 4. 1990, vložek 345.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat
Aleksandra, Ravne na Koroškem, Dobja vas
154, vstop 22. 12. 1994, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Ladislav, Slovenj Gradec, Gozdna 7, vstop
22. 12. 1994, vložek 136.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janežič Ivan, Velenje, Cankarjeva 1, vstop 22. 12. 1994, vložek 720.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knez Branko, izstop 27. 3. 1997;
VEGATOP d.o.o., Slovenj Gradec, Kidričeva 3a, vstop 22. 12. 1994, vložek 164.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Zuhra, Slovenj Gradec, Pohorska 29, vstop
23. 4. 1990, vložek 215.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-400540
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00018 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa MATOLES, prevozno, proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., sedež: Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vložno
št. 1/03079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in družbeno pogodbo s temile podatki:
Matična št.: 5439566
Ustanovitelja: Mulec Darko, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Legen 125, vstop
3. 10. 1990, vložek 3,920.676 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Spieler Stanislaus,
Ruden, St. Martin 8, vstop 12. 11. 1998,
vložek 3,766.924 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se družbena pogodba z dne
12. 11. 1998, ki v celoti nadomesti akt o
ustanovitvi družbe z dne 24. 4. 1997.
Rg-400860
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00065 z dne 2. 4.
1999 pri subjektu vpisa DONUM, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje
d.o.o., Celjska cesta 3, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/07849/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:

Št.

Matična št.: 5733987
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Celjska
cesta 5.
Rg-400861
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00494 z dne 1. 4.
1999 pod št. vložka 1/09627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe s temile podatki:
Matična št.: 1357662
Firma: PALOMA, tovarna lepenke Prevalje d.d.
Skrajšana firma: PALOMA PREVALJE
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2391 Prevalje, Nicina 10
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: PALOMA-SLADKOGORSKA Tovarna papirja d.o.o., Sladki vrh, Sladki vrh 1, vstop 4. 11. 1998, vložek
4,192.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; IMPOL SERVIS, podjetje za opravljanje servisnih dejavnosti d.o.o., Slovenska
Bistrica, Partizanska 38, vstop 4. 11. 1998,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; UNIDEL, podjetje za zaposlovanje in
usposabljanje invalidnih oseb d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska38, vstop 4. 11.
1998, vložek 2.000 SIT, odgovornost. ne
odgovarja; TVT MARIBOR d.d., Maribor,
Preradovičeva ulica 22, vstop 4. 11. 1998,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; TVT, družba za proizvodnjo in remont
vozil d.o.o., Maribor, Preradovičeva ulica
22, vstop 4. 11. 1998, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cesar Gojko, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 3, imenovan 4. 11. 1998.
Člani nadzornega sveta: Mežnar Dušan,
Ritlop Andrej in Mikeln Aleš, vstopili 4. 11.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1998:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 4010 Oskrba z elektriko; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
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nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90005 Druge storitve javne higiene; 9261
Obratovanje športnih objektov.
Pri dejavnosti pod šifro 51.28 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov;” pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom;” pri dejavnosti
pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti;” pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.”
Rg-400862
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00339 z dne 30. 3.
1999 pod št. vložka 1/09626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz OS
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Ljubljana, spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1243136
Firma: ULTRA INTERNATIONAL, projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: ULTRA INTERNATIONAL d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Čečovje 5
Osnovni kapial: 1,500.000 SIT
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 21. 9. 1998.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vl. št. 1/30421-00.
Rg-400864
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00437 zdne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa PENTIV, podjetje
za projektiranje in prodajo elektronskih
komponent in opreme d.o.o., sedež: Ulica Pohorskega bataljona 15, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5340004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slemenik Mihael, razrešen 19. 6.
1998; direktorica Slemenik Anica, Slovenj
Gradec, Ulica Pohorskega bataljona 15,
imenovana 20. 6. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-400865
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00232 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa ZODIAK, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Glavni trg 18, 2380
Slovenj
Gradec,
pod
vložno
št. 1/03781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5510074
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 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 izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51440 Trgovina
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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, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52260 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 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 računalniške
dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom.”
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 19. 5. 1998.
Rg-400399
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00030 z dne 10. 3.
1999 pri subjektu vpisa SGP KOGRADIGEM DRAVOGRAD, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., sedež: Selovec 83,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št. 1/02104/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 5077907
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ločičnik Mihael, Dravograd, Trg 4. julija 67, razrešen 17. 12. 1998 kot začasni
direktor in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Jeseničnik Barbara in Uranjek Peter, izstopila 26. 11.
1998; Slivnik Andraž, izstop 25. 11. 1998;
Štor Božo in Rajzer Rudolf, vstopila 26. 11.
1998 ter Slivnik Andraž, vstop 25. 11.
1998.
Sprememba statuta sprejeta na skupščini delniške družbe dne 26. 11. 1998.

Rg-400404
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00266 z dne 9. 3.
1999 pri subjektu vpisa INERT, podjetje
za projektiranje, izdelavo in montažo
malih hidrocentral d.o.o., sedež: Otiški
vrh 1c, 2370 Dravograd, pod vložno št.:
1/04062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5501083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sevčnikar Stane, razrešen 1. 1.
1997; direktor Sevčnikar Andrej, Dravograd, Otiški vrh 1c, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-400535
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00327 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/09625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz OS
Maribor, spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5612241
Firma: FAMA, družba za proizvodno,
storitveno in trgovsko dejavnost d.o.o.
Skrajšana firma: FAMA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2371 Trbonje, Sv. Danijel 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tomažič Dušan in Ivanovič-Tomažič Majda, izstopila 1. 6. 1998; Tomažič Marija, Trbonje, Sv. Danijel 54, vstop
1. 6. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tomažič Dušan, razrešen 7. 8. 1998;
direktorica Tomažič Marija, imenovana 8. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpsiana dne 29. 3. 1999:
2852 Splošna mehanična dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51700 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” družba opravlja vse, razen “posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
7. 8. 1998, ki v celoti nadomesti družbeno
pogodbo z dne 25. 4. 1994.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Mariboru, pod
vl. št. 1/5631-00.
Rg-400537
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00136 z dne 24. 3.
1999 pri subjektu vpisa STANDARD, splošna gradbena dela d.o.o., sedež: Dolga
brda 39a, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/02109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, poslovnega deleža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5372011
Firma: IVARTNIK SGD, splošna gradbena dela d.o.o.
Skrajšana firma: IVARTNIK SGD d.o.o.
Osnovni kapital: 43,406.000 SIT
Ustanovitelj: Ivartnik Matjaž, Prevalje, Trg
8a, vstop 31. 12. 1994, vložek
43,406.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 4. 5. 1998 in dne 14. 1.
1999.
Vpiše se sklep družbenika z dne 14. 1.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 41,906.000 SIT na 43,406.000 SIT.
Rg-401602
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00275 z dne 7. 4.
1999 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA VUZENICA z.o.o., sedež: Livarska 12, 2367 Vuzenica, pod vložno št.
2/00070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in pravil zadruge s temile podatki:
Matična št.: 5107067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petar Stanislav, razrešen 30. 9.
1997; direktorica Gerold Anemarija, Radlje
ob Dravi, Zg. Vižinga 12, imenovana 30. 9.
1997, zastopa zadrugo z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe nad vrednostjo 20.000
DEM v tolarski protivrednosti, po sklepu
upravnega odbora.
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
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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 in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 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; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
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ci, 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, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi 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, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551

Stran

5312 / Št. 79 / 30. 9. 1999

Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci”.
Sprememba pravil zadruge sprejeta na
občnem zboru zadruge dne 4. 4. 1998.
Rg-401603
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00021 z dne 9. 4.
1999 pod št. vložka 1/09628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1365967
Firma: EFEKT PROTON, podjetje za
varovanje oseb in premoženja ter proizvodnjo in prodajo d.o.o.
Skrajšana firma: EFEKT PROTON d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Ronkova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: EFEKT, varovanje premoženja in oseb d.o.o., Slovenj Gradec, Ronkova 4, vstop 28. 12. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PROTON-INŽENIRING, GABROVEC B+A,
proizvodnja in prodaja transportne opreme in
naprav d.n.o., Slovenj Gradec, Gmajna 44b,
vstop 28. 12. 1998, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gabrovec Bogdan, Slovenj Gradec,
Gmajna 44b, imenovan 28. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1999:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga površinska in toplotna
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obdelava kovin; 28720 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pod šifro
74.60 “Poizvedovalne dejavnosti in varovanje” razen “poizvedovalne dejavnosti.”
Rg-401604
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00104 z dne 13. 4.
1999 pod št. vložka 1/09629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1387782
Firma: AKTIS, PAJNIK & PARTNER,
družba za podjetniško, poslovno in davčno svetovanje d.n.o.
Skrajšana firma: AKTIS, PAJNIK &
PARTNER d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 62
Ustanovitelja: Pajnik Karla in Pajnik Aleš,
oba Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 62,
vstopila 8. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Pajnik Karla, imenovana 8. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Dejavnost holdingov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pod šifro 74.140 “Podjetniško

in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.
Rg-401607
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00090 z dne 13. 4.
1999 pod št. vložka 1/09615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1358812
Firma: PRORELAX, podjetje za marketing, trgovino, gostinstvo in turizem
d.o.o.
Skrajšana firma: PRORELAX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2370 Dravograd, Trg 4. julija 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gostenčnik Anton, Slovenj
Gradec, Troblje 43a, vstop 12. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gostenčnik Anton, imenovan 12. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 15960
Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 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 zapisov; 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 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 rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
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lesi, 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 gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih 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
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 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 izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih do-
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mov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnih, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah 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 Priprava in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni
tovorni promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni promet na rednih linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120 Kuriska dejavnost, razen javne pošte; 70110
Organizacija 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 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 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 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 računalniške
dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
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ne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro “Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen “posredništva za prodajo
farmacevtskih izdelkov”; pod šifro 52.488
“Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pod šifro 74.120 “Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”;
pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.”
Rg-401608
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00450 zdne 16. 4.
1999 pri subjektu vpisa K-KOVIZ, družba
za proizvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in
zastopanje d.o.o., sedež: Leška cesta
13, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/09030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5821967
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28520 Splošna mehanična dela; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
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tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi 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 nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pod
šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 5. 11. 1998.
Rg-401609
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00468 z dne 16. 4.
1999 pri subjektu vpisa LIVAS, podjetje
za izdelavo litih izdelkov iz barvnih kovin d.o.o., sedež: Pameče 124a, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5380405
Firma: NCM, podjetje za strojno obdelavo d.o.o.
Skrajšana firma: NCM d.o.o.
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 162
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pongrac Vlado, izstop
19. 1. 1998; Santner Vili, izstop 19. 1.
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1998; Martinc Miran, Dravograd, Črneče
121, vstop 19. 1. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Martinc
Srečko, Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž
35, vstop 19. 1. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pongrac Vlado, razrešen 23. 10.
1998; družbenik Santner Vili, razrešen
23. 10. 1998; direktor Martinc Miran, imenovan 23. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Martinc Srečko, imenovan 23. 10. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 27220 Proizvodnja
jeklenih cevi; 27330 Hladno profiliranje;
27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310
Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29510 Proizvodnja metalurških strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36610 Proizvodnja bižuterije; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov

in odpadkov; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 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, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 60240 Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Rg-401611
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00349 z dne 16. 4.
1999 pri subjektu vpisa INPOD, invalidsko
podjetje d.o.o., sedež: Otiški vrh 53,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št. 1/09506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme družbenika
in akta o ustanovitvi ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5938414
Ustanovitelj: TIO, tekstilna industrija Otiški vrh d.d. – v stečaju, Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 53, vstop 27. 8. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 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 oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 29. 7. 1998.
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Rg-401612
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00461 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa OMORIKA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino
d.o.o., sedež: Koroška cesta 44, 2366
Muta, pod vložno št. 1/03800/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5479975
Osnovni kapital. 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Herman Planinšek Marija,
Slovenj Gradec, Celjska cesta 12, vstop
22. 3. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Planinšek Vladimir,
Slovenj Gradec, Celjska cesta 12, vstop
22. 5. 1994, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010 Gozdarstvo; 02020
Gozdarske storitve; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 11. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 11.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za 3,492.000 SIT na
5,000.000 SIT.
Rg-401613
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00440 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa FIMA, podjetje za
mednarodno in notranjo špedicijo, proizvodnjo in storitveno dejavnost d.o.o.,

Št.

sedež: Trg 4. julija 55, 2370 Dravograd,
pod vložno št. 1/03388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5453526
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh 25a
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Ločičnik Mateja, Vuzenica, Zgornji trg 20, vstop 26. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ločičnik Friderik, Dravograd,
Trg 4. julija 52, vstop 26. 3. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
50103 Posredništvo 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pod šifro 74.140 “Podjetniško in po-
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slovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 26. 10. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 10.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za 1,500.000 SIT na
3,000.000 SIT.
Rg-401614
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00481 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa RUDNIK SVINCA
IN CINKA MEŽICA-GRADBENI MATERIAL d.o.o., sedež: Žerjav 80, 2393 Črna
na Koroškem, pod vložno št. 1/09048/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, poslovnega deleža, firme družbenika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5827710
Firma: RSCM-GRADBENI MATERIALI,
podjetje za proizvodnjo gradbenih materialov d.o.o.
Skrajšana firma: RSCM-GRADBENI
MAERIALI d.o.o.
Osnovni kapital: 91,492.637 SIT
Ustanovitelj: RUDNIK SVINCA IN CINKA
MEŽICA V ZAPIRANJU d.o.o., Mežica, Glančnik 6, vstop 8. 12. 1993, vložek 91,492.637
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 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 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte; 26650 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
28520 Splošna mehanična dela; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 60240 Cestni
tovorni promet; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
Pri dejavnosti pd šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo za prodajo farmacevtskih izdelkov.”
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 11. 11. 1998.
Vpiše se sklep družbenika z dne 11. 11.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 89,992.637 SIT na 91,492.637 SIT.

Stran

5316 / Št. 79 / 30. 9. 1999
Rg-401615

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00181 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa URŠLJA, gostinsko podjetje d.o.o., sedež: Trg svobode
21, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.1/01867/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5069343
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba d.d., izstop 4. 12. 1995; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
5,180.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
5,180.000 SIT, Borovnik Aleksandra, Ravne na Koroškem, Javornik 29, vložek
100.000 SIT, Borovnik Peter, Ravne na
Koroškem,
Javornik
29,
vložek
100.000 SIT, Borovnik Stanko, Ravne na
Koroškem,
Javornik
29,
vložek
300.000 SIT, Cesar Jan, Ravne na Koroškem, Javornik 58, vložek 100.000 SIT,
Firšt Ljuba, Ravne na Koroškem, Javornik
28, vložek 300.000 SIT, Franc Zdravko,
Ravne na Koroškem, Javornik 58, vložek
200.000 SIT, Gros Matjaž, Ravne na Koroškem, Trg svobode 17, vložek
100.000 SIT, Gros Milan, Ravne na Koroškem, Trg svobode 17, vložek
250.000 SIT, Jablanšek Franc, Ravne na
Koroškem, Na šancah 70, vložek
300.000 SIT, Kaker Petra, Črna na Koroškem, Rudarjevo 22, vložek 100.000 SIT,
Kaker Robert, Črna na Koroškem, Rudarjevo 22, vložek 100.000 SIT, Kordež Marija, Črna na Koroškem, Rudarjevo 22, vložek 370.000 SIT, Korošec Irena, Ravne
na Koroškem, Javornik 58, vložek
250.000 SIT, Korošec Ivan, Ravne na Koroškem, Jeneče 43, vložek 350.000 SIT,
Kozlar Petra, Ravne na Koroškem, Čečovje 47, vložek 100.000 SIT, Kozlar Zoran,
Ravne na Koroškem, Čečovje 47, vložek
300.000 SIT, Kozlar Zrinka, Ravne na Koroškem, Čečovje 47, vložek 370.000 SIT,
Lešnik Ana, Prevalje Trg 42, vložek
400.000 SIT, Lešnik Anica, Ravne na Koroškem, Trg svobode 17, vložek
270.000 SIT, Mlakr Grega, Ravne na Koroškem, Čečovje 8a, vložek 170.000 SIT,
Močilnik Marija, Črna na Koroškem, Sp.
Javorje 9, vložek 470.000 SIT, Muž Berta,
Ravne na Koroškem, Javornik 47, vložek
320.000 SIT, Muž Denis, Ravne na Koroškem, Javornik 47, vložek 100.000 SIT,
Majrajter Frančiška, Ravne na Koroškem,
Kotlje 26, vložek 300.000 SIT, Naraločnik
Majda, Ravne na Koroškem, Partizanska
7, vložek 250.000 SIT, Pšeničnik Majda,
Ravne na Koroškem Javornik 29, vložek
370.000 SIT, Radič Nevena, Ravne na Koroškem, Koroška cesta 13, vložek
780.000 SIT, Rus Friderik, Ravne na Koroškem,
Kotlje
137,
vložek
16,350.000 SIT, Rus Helena, Ravne na
Koroškem,
Kotlje
137,
vložek
100.000 SIT, Rus Matej, Ravne na Koroškem, Kotlje 137, vložek 200.000 SIT, Rus
Nevenka, Ravne na Koroškem, Kotlje 137,
vložek 350.000 SIT, Sahinović Alen, Črna
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na Koroškem, Žerjav 30, vložek 100.000
SIT, Sahinović Anita, Črna na Koroškem, Žerjav 30, vložek 100.000 SIT, Sahinović Zineta, Črna na Koroškem, Žerjav 30, vložek
370.000 SIT, Smodiš Marija, Ravne na Koroškem, Trg svobode 16, vložek 100.000
SIT, Stjelja Momčilo, Črna na Koroškem,
Center 21a, vložek 300.000 SIT, Stropnik
Veronika, Mežica, Kopališka 7, vložek
350.000 SIT, Šipek Laura, Črna na Koroškem, Rudarjevo 26, vložek 200.000 SIT,
Srotič Darko, Črna na Koroškem, Podpeca
27, vložek 250.000 SIT, Štor Stanislav, Ravne na Koroškem, Javornik 5, vložek 350.000
SIT, Štor Zofija, Ravne na Koroškem, Javornik 5, vložek 420.000 SIT, Štruc Ljudmila,
Ravne na Koroškem, Trg svobode 14a, vložek 400.000 SIT, Vučko Jerica, Ravne na
Koroškem, Kotlje 1, vložek 300.000 SIT –
vsi vstopili 22. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo, ter INFOND-ZLAT, pooblaščena
investicijska družba d.d., Maribor,Ulica Vita
Kraigherja 5, vložek 10,520.000 SIT, vstop
4. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarja;
URŠLJA, gostinsko podjetje d.o.o., Ravne
na Koroškem, Trg svobode 21, vstop 30. 4.
1996, vložek 3,560.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenska razvojna družba d.d.
(za program notranjega odkupa), izstop
30. 4. 1996.
Rg-401616
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00335 z dne 20. 4.
1999 pri subjektu vpisa MINKA, proizvodnja in trgovina d.o.o., sedež: Koroška cesta 51, 2366 Muta, pod vložno št.
1/08346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenika, poslovnega deleža, zastopnika, dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5789516
Osnovni kapital: 2,253.920 SIT
Ustanovitelj: Novak Gorazd, izstop 19. 8.
1998; MINKA HOLZ UND METALLVERARBEITUNGS Ges.m.b.H., 8642 St. Lorenzen
in Mürztal, vstop 19. 8. 1998, vložek
2,253.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novak Gorazd, razrešen 19. 8.
1998; direktor Uran Ernest, Muta Cesta ob
potoku 1, imenovan 19. 8. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-

tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.
Rg-401618
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00293 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa MEŽA, prozvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Na
produ 6, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/01058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5298130
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 15960 Proizvodnja piva; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava naravnega kamna; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
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pohištva; 36110 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51310 Trgovina na debelo s sadjem 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 tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, 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 trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
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
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi
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pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.
Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 7. 1998.
Rg-402238
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00089 z dne 4. 5.
1999 pri subjektu vpisa VRTEC DRAVOGRAD, sedež: Trg 4. julija 65, 2370
Dravograd, pod vložno št. 1/00587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049539
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Kovše Elfrida, razrešena 28. 2.
1999; ravnateljica Marzel Edita, Dravograd,
Robindvor 47, imenovana 1. 3. 1999, zastopa vrtec kot v.d. ravnateljice.
Rg-402239
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00107 z dne 4. 5.
1999 pod št. vložka 1/09631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1404334
Firma: URARSTVO VRAVNIK, podjetje
za prodajo ur in servis d.o.o.
Skrajšana firma: URARSTVO VRAVNIK
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Partizanska 18a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vravnik Engelbert in Vravnik Majda, oba Ravne na Koroškem, Partizanska cesta 18a, vstopila 23. 3. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vravnik Engelbert, imenovan 23. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52730 Popravilo ur, nakita;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-402240
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00476 z dne 4. 5.
1999 pri subjektu vpisa K.M.A., podjetje
za trženje d.o.o., sedež: Rudarjevo 18,
2393 Črna na Koroškem, pod vložno št.
1/05609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5617405
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1999:
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, 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;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 3. 11. 1998.
Rg-402241
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00487 z dne 4. 5.
1999 pri subjektu vpisa INPOD, invalidsko
podjetje d.o.o., sedež: Otiški vrh 53,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št. 1/09506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5938414
Ustanovitelj: TIO, tekstilna industrija Otiški vrh d.d. – v stečaju, izstop 6. 10. 1998;
NEOSTILL TRGOVINA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 3-5, vstop 6. 10.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-402243
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00449 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa FRAPOL, podjetje
za elektro gradnje in storitve d.o.o., sedež: Stari trg 223, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/03204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5442621
Ustanovitelj: Iršič Polonca, izstop 12. 10.
1998; Iršič Franci, Slovenj Gradec, Stari trg
223, vstop 5. 11. 1990, vložek 3,225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
12. 10. 1998, ki v celoti nadomesti družbeno pogodbo z dne 30. 12. 1997.
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Rg-402244
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00438 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa VZMETI RAVNE,
podjetje za proizvodnjo vzmeti in stabilizatorjev d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/09562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 1214799
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Strmčnik Dušan, Dravograd, Robindvor 25, imenovan 14. 8. 1997, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko sklepa dolgoročne pogodbe za nabavo in prodajo, posle
o nabavi opreme nad vrednostjo 750.000
SIT ter posle o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev in deležev, ustanavljanju družb,
le s soglasjem ustanovitelja; prokurist Kranjc Uroš, Prevalje, Na produ 12, imenovan
3. 8. 1998.
Rg-402245
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00475 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa A & D LANGERŠEK, trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Mariborska 18, 2360 Radlje ob Dravi,
pod vložno št. 1/07162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5702780
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440 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 gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.” razen “posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pod šifro
52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 3. 12. 1998.
Rg-402246
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00386 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa GMP, trgovskoposredniško, proizvodno-storitveno podjetje d.o.o., sedež: Pameče 42, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/06225/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5664314
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 29. 9. 1998.
Rg-402249
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00409 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa KONIK, trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Troblje 1, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5304245
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:
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 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; 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
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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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano 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 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
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govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pod šifro 52.488 “Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 9. 10. 1998 in
dne 15. 12. 1998.
Rg-402250
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00433 z dne 23. 4.
1999 pri subjektu vpisa SGP KOGRAD
INŽENIRING, podjetje za poslovne in inženiring storitve d.o.o., sedež: Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd, pod vložno št. 1/07697/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5720621
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slavič Dušan, razrešen 30. 9. 1998;
direktor Švarc Miran, Dravograd, Robindvor 41, imenovan 1. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-402251
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00278 z dne 14. 4.
1999 pri subjektu vpisa SGP KOGRAD,
podjetje za poslovne in inženiring storitve, Dravograd d.o.o. sedež: Mariborska
cesta 3, 2370 Dravograd, pod vložno št.
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1/07697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, firme družbenika, poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5720621
Firma: SGP KOGRAD INŽENIRING,
podjetje za poslovne in inženiring storitve d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: SGP KOGRAD-Podjetje
SDG Dravograd d.o.o., izstop 6. 5. 1998;
SGP KOGRAD-Gradbeno podjetje STAVBENIK PREVALJE d.o.o. – v stečaju, izstop
12. 1. 1998; SGP KOGRAD-Gradbeno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. – v stečaju, izstop 17. 11. 1997; SGP KOGRAD-IGEM
DRAVOGRAD, proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Šentjanž pri Dravogradu, Selovec
83,
vstop
23. 11.
1992,
vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verčnik Marko, razrešen 2. 11.
1994; direktor Slavič Dušan, Šentjanž pri
Dravogradu, Otiški vrh 133, imenovan
17. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6024 Cestni tovorni promet; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
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svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”; pod šifro 74.14 “Podjetniško in
poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.
Rg-402404
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00121 z dne 5. 5.
1999 pri subjektu vpisa VRTEC DRAVOGRAD, sedež: Trg 4. julija 65, 2370
Dravograd, pod vložno št. 1/00587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5049539
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Marzel Edita, razrešena 1. 4. 1999
kot v.d. ravnateljice; ravnateljica Krajnc Sonja, Dravograd, Robindvor 48, imenovana
1. 4. 1999.
Rg-402405
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00444 z dne 12. 5.
1999 pri subjektu vpisa EXACTA, družba
za posredništvo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Prežihova 3, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/09544/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1121880
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1999:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
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gih kovinskih izdelkov; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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 pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 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.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Ra-

ziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74400 Ekoomsko propagiranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pod šifro 74.140 “Podjetniško
in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”; pod šifro 74.600 “Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje”; opravljanje dejavnosti “varovanja”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 16. 10. 1998.
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