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Sodni register

 LJUBLJANA

Rg-400132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00047 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DULMI, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva 9, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22891/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala in vložka, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5917417
Firma: DULMI, podjetje za trgovino,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DULMI, d.o.o.
Sedež: 1117 Ljubljana, Frankopan-

ska 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Milovanović Dušan, Ljublja-

na, Brilejeva 9, vstopil 26. 4. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-

nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80410 Dejavnost vozniških šol; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06094 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KMETIJSKA ZADRUGA IZLAKE z
omejeno odgovornostjo sedež: Izlake 40,
1411 Izlake, pod vložno št. 1/02113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142288
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pred-

sednik uprave Zore Franc, razrešen 1. 3.
1998; predsednik uprave Lavtar Franc, Izla-
ke, Kandrše 39, imenovan 1. 3. 1998.

Rg-400172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07052 z dne 25. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353748
Firma: ROBNIK INTERNATIONAL,

krovstvo in kleparstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBNIK INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 1356 Dobrova pri Ljubljani,

Gaberje 57, Gaberje
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Pograjc Igor, Dobrova pri

Ljubljani, Gaberje 57, Gaberje, vstopil



Stran 5502 / Št. 83 / 14. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. 12. 1998, vložil 2,200.000 SIT, odgo-
vornost:ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pograjc Igor, imenovan 10. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-

cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 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.

Rg-400202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00889 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LESNINA GRAMEX, Trgovina z
gradbenimi in reprodukcijskimi materia-
li, stroji in orodji, d.d., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02956/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo člana nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000726
Član nadzornega sveta: Čeh Jože, izsto-

pil 5. 2. 1999; Sašek Olga, vstopila 5. 2.
1999.

Rg-400210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00027 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAGUS – R, trgovina in storitve,,
d.o.o., sedež: Ulica Vide Pregarc 23,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 83 / 14. 10. 1999 / Stran 5503

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5952816
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 47.

Rg-400216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00426 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SLING, družba za inženiring in pro-
jektiranje, d.d., sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov ter pred-
sednika in namestnika pri članih nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5526906
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Po-

točnik Ciril, Ljubljana, Pot za Zduše 12, raz-
rešen 29. 12. 1998 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave, ter člana upra-
ve Zorman-Avguštin Barbara, Ljubljana, Ske-
tova ulica 9, in Pilić Mirko, Kamnik, Zikova
1, imenovana 29. 12. 1998.

Člana nadzornega sveta: Mavrič Anton,
namestnik predsednika, in Povalej Marko,
predsednik, vstopila 29. 12. 1998.

Rg-400228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00308 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ZAMT, podjetje za trgovino in zu-
nanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trg komandanta Staneta 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09016/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev in zastopnikov, uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5423821
Firma: KLIMKO, storitve in trgovina,

d.o.o., Škofljica
Skrajšana firma: KLIMKO, d.o.o., Škof-

ljica
Sedež: 1291 Škofljica, Gradišče nad

Pijavo Gorico 178
Ustanovitelj: Založnik Andrej, izstopil

3. 2. 1999; Lukaček Danijel, Škofljica, Gra-
dišče nad Pijavo Gorico 178, vstopil 3. 2.
1999, vložil 1,668.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Založnik Andrej, razrešen 3. 2. 1999; di-
rektor Lukaček Danijel, imenovan 3. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovin-
skih 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 ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28511 Prekriva-
nje kovin s kovino; 28512 Druga površinska
in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-

izvodnja 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 kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, 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 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim 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, sampostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Dejavnost poto-

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni 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 pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 3. 2. 1999.

Rg-400233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00264 z dne 18. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31570/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363638
Firma: Z-TRADING, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: Z-TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1292 Ig, Ig 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Zdenko, Ig, Ig, 34,

vstopil 19. 1. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kranjc Zdenko, imenovan 19. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
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Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-

met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Oglaševanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00056 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Ustanovitelji: Tekavec Franc, Ribnica,

Hrovača 52a, in Zajc Vinko, Sodražica, Ži-
marice 71a, vstopila 17. 7. 1995, vložila
po 21,755.426,60 SIT, ter imetniki enot-
nega deleža (seznam je v prilogi), vložili
54,177.454 SIT, vstopili 10. 10. 1995 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-400440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06276 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa CONTROLMATIK COMMERCE, pro-
jektiranje, inženiring, proizvodnja meril-
ne in dozirne tehnike, servisiranje, pro-
daja in zastopanje, d.o.o., Fajfarjeva 15,
Domžale, sedež: Fajfarjeva 15, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/02235/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5287758
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Tomec Antonu, ki je bil razrešen
1. 2. 1999.

Rg-400447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00344 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IUV, Industrija usnja Vrhnika, d.d.,
sedež: Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/00732/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5034825
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Debevec Anton, razrešen 17. 1.
1999; direktor Derganc Izidor, Grosuplje,
Valvazorjev dvor 11, imenovan 18. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/05649 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA ČRNA
VAS, z.o.o., sedež: Dolenjska cesta 108,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev – članov
s temile podatki:

Matična št.: 1215841
Ustanovitelj: Keber Alojzij, Ljubljana, Zi-

herlova 41, vstopil 26. 11. 1998, vložil
25.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-400458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07255 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in obdela-
va ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska cesta
43, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/13026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članice nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5504813
Član nadzornega sveta: Parovel Ivanka,

izstopila 3. 12. 1998; Anžur Janez, vstopil
3. 12. 1998.

Rg-400459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07424 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANA INVEST, družba za
upravljanje s sredstvi in kapitalom, d.o.o.,
Mucherjeva 21, Ljubljana, sedež: Mucher-
jeva 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova sedeža,
ustanovitelja, zastopnika, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5302439
Firma: M INVEST, družba za finančni

inženiring in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: M INVEST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 116
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje ININ,

d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, izstopilo
8. 12. 1998; Mulej Marko, Vrhnika, Voljče-
va 8, vstopil 8. 12. 1998, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kremser Iztok, razrešen 8. 12. 1998;
direktor Mulej Marko, Vrhnika, Voljčeva 8,
imenovan 8. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
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Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1998.

Rg-400547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00220 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS RENT A CAR, družba za
prodajo, izposojo vozil, prevoze potni-
kov z vsemi vozili doma in v tujini, trgovi-
no, uvoz in izvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Celovška 206, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04419/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5004551
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnika Dolenc Janez in Jakša Franc, raz-
rešena 21. 12. 1998; zastopnica Zavašnik
Marinka, Domžale, Slamnikarska 29, ki od
21. 12. 1998 zastopa družbo kot predsed-
nica začasne uprave, ter zastopnika Dež-
man Peter, Ljubljana, Knezov štradon 7a, in
Štrus Marjan, Veliko Mlačevo, Veliko Mla-
čevo 71, imenovana 21. 12. 1998, ki za-
stopata družbo kot člana začasne uprave.

Rg-400551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05984 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKA STANOVANJSKA
ZADRUGA, z.o.o., Ljubljana, Gosposvet-
ska 10, sedež: Gosposvetska 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01931/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5269610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lukančič-Mori Emil, razrešen
29. 12. 1997; zastopnik Jelenc Marjan,
Ljubljana, Omejčeva ul. 5, imenovan 21. 9.
1998, zastopa zadrugo kot predsednik
upravnega odbora.

Rg-400557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07193 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa CENTER ZA MEDNARODNO SO-
DELOVANJE IN RAZVOJ, p.o., Ljubljana,
Kardeljeva pl. 1, sedež: Kardeljeva pl. 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, pravnoorganiza-
cijske oblike, ustanoviteljev in odgovarnosti
ustanoviteljev ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5051711
Firma: CENTER ZA MEDNARODNO

SODELOVANJE IN RAZVOJ oziroma v an-
gleškem jeziku Centre for International
Cooperation and Development

Skrajšana firma: CMSR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Fond za kreditiranje i osi-

guranje izvoznih poslova, Beograd, Bulevar
revolucije 84, Savezni sekretarijat za inostra-
ne poslove, Beograd, Kneza Miloša 24, Pri-

vredna komora Jugoslavije, Beograd, Terazije
23, Samoupravna interesna skupnost za eko-
nomske odnose s tujino, Ljubljana, Parmova
33, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljublja-
na, Titova c. 19, in Ljubljanska banka (sedaj
Združena banka), Ljubljana, Trg revolucije 2,
izstopili 11. 4. 1994; Vlada Republike Slove-
nije, Ljubljana, Prešernova 8, Gospodarska
zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska 41,
in Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, vstopile 11. 4. 1994, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7411 Pravno sveto-
vanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-400573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18312 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DARLEN, audio in vizualne komu-
nikacije, marketing in trgovina, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: V Murglah 209, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15355/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v zavod, spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605504
Firma: DARLEN, zavod za svetovanje,

izobraževanje in druge dejavnosti s po-
dročja javnih glasil, kulture in športa,
Ljubljana, V Murglah 209

Skrajšana firma: DARLEN, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Šetinc Lenart, Ljubljana, V

Murglah 209, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
zavod 15. 3. 1999, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-400575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03035 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa COMP-PRINT, d.o.o., podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, Ljublja-
na, Nasperska 33, sedež: Nasperska 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in naslova ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5427754
Osnovni kapital: 42,198.825 SIT
Ustanovitelja: Mamič Jože, Notranje Go-

rice, Nova pot 60, Vnanje Gorice, in Bašelj
Ignac, Ljubljana, Glinškova ploščad 3, vsto-
pila 3. 10. 1990, vložila po 21,099.412,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-400577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07064 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu vpi-
sa MTK INŽENIRING, informacijski, eko-
nomski, finančni in organizacijski inženi-
ring v zunanji in notranji trgovini, svetova-
nje, marketing in predstavništvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13472/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5524717
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pust Metka Marjeta, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 11, vložila 630.000
SIT, Pust Tomo, Ljubljana, Medvedova 10,
vložil 504.000 SIT, in Crnek Karin, Ljublja-
na, Ulica Željka Tonija 43, vložila 504.000
SIT, ki so vstopili 20. 8. 1999, ter Putak
Ivan, Ludina, Livadarska 12, vložil 462.000
SIT, ki je vstopil 11. 12. 1998 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnika Pust Tomo in Crnek Karin ter pro-
kurist Putak Ivan, imenovan 11. 12. 1998.

Rg-400583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00699 z dne 1. 3. 1999 pri subjektu
vpisa BM2, servisiranje in prodaja avto-
mobilov, d.o.o., sedež: Koseška 11, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/26567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5911036
Sedež:  1000  Ljubljana,  Slovenče-

va 97.

Rg-400586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00703 z dne 2. 3. 1999 pri subjektu
vpisa GRUTEX, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ivančna Gorica, sedež:
Ljubljanska 34, 1295 Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/25912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5864933
Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 17510

Proizvodnja preprog in talnih oblog; 22150
Drugo založništvo.
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Rg-400593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01307 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MEPOŠ, gradbeni inženiring, d.o.o.,
Višnja Gora, sedež: Ulica Antona Tomši-
ča 21, 1294 Višnja Gora, pod vložno št.
1/16615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža ustanovitelja in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5640075
Osnovni kapital: 2,128.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Janez, Višnja Go-

ra, Ulica Antona Tomšiča 21, vstopil 10. 6.
1994, vložil 2,128.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/06516 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa TENET, podjetje za trgovino, stori-
tve in uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Obir-
ska 14a, sedež: Obirska 14a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10406/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5523494
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;

1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 1711 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 1771 Proizvodnja nogavic;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1930
Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in

napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71402 Dejavnost videotek;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-400614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06517 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ECOQUEEN, podjetje za trgovino
in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Vodnikova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30772/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
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ležev in osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1254634
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Samsa Bogumil, Ljublja-

na, Vodnikova cesta 8, vložil 330.000 SIT,
Perelli Alessandro, Italija, Trst, Via San Pel-
legrino 19, vložil 330.000 SIT, in Piva
Franco, Pozzuolo del Friuli, Italija, Via G
Verdi 8, vložil 330.000 SIT, ki so vstopili
16. 12. 1997, ter Dino Massimiliano, Mai-
denbower, Velika Britanija, 24 Wheller
Road, Crawley, vložil 1,210.000 SIT, ki je
vstopil 20. 10. 1998 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Dino Massimiliano, imenovan 20. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-400626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06766 z dne 4. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PEKARNA KEKEC ARNŠEK & CO.,
Podjetje za pekarstvo, slaščičarstvo in
trgovino, d.n.o., Ljubljana, Dunajska
17a, sedež: Dunajska 17a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11977/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5854890
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 29230

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45440 Soboslikarska
in steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74700 Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov.

Rg-400627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06768 z dne 3. 2. 1999 pri subjektu
vpisa JOŠT SVETEK & CO., Športna opre-
ma, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03844/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320739
Dejavnost, vpisana 3. 2. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov.

Rg-400628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06771 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa JULKA, Podjetje za trgovino, dnev-
ni bar, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zgor-
nje Pirniče 91, sedež: Zgornje Pirniče
91, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15819/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5589827
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45320 Izolacijska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih.

Rg-400637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07514 z dne 2. 3. 1999 pri subjek-
tu vpisa UNIAGRA, podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., sedež: Celovška
28a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe ter razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1319787
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 99a
Ustanovitelji: Kocjan Janez, Ljubljana,

Celovška 134, vstopil 4. 9. 1998, vložil
1,465.116 SIT, Celec Nikolaj, Preserje,
Kamnik pod Krimom 125, vstopil 23. 12.
1998, vložil 1,046.512 SIT, in Smerdelj
Špela, Ljubljana, Celovška 99a, vstopila
23. 12. 1998, vložila 488.372 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjan Janez, razrešen 23. 12.
1998; direktor Celec Nikolaj, imenovan
23. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 12. 1998.

Rg-400687
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04162 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VEGELJ, d.o.o., podjetje za trans-
port, trgovino, gostinstvo ter servisira-
nje vozil, Ljubljana, C. španskih borcev
28, sedež: C. španskih borcev 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13885/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deleža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in datuma zastopnika, uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5540585
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vegelj Aleš, Ljubljana, C.

španskih borcev 28, vstopil 7. 10. 1991,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vegelj Aleš, razrešen in ponovno ime-
novan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 7. 1998.

Rg-400691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05546 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SAMIH, masažni salon, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Privoz 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1194640
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 51180

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51550 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 9. 1998.

Rg-400693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05581 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa HOPING, družba za projektiranje,
inženiring in zastopstva v industrijski
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energetiki, d.o.o., sedež: Erbežnikova uli-
ca 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1124781
Osnovni kapital: 10,750.000 SIT
Ustanovitelji: Hafner Lojze, Škofja Loka,

Novi svet 8, vložil 4,300.000 SIT, Oman
Borut, Tržič, Brezje pri Tržiču 90, vložil
4,300.000 SIT, in Pušlar Peter, Ljubljana,
Erbežnikova ulica 14, vložil 2,150.000 SIT
– vstopili 3. 2. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.

Rg-400694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05589 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ANDERSEN, računalniški inženiring
in izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dolenjska cesta 50, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5824818
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 263.

Rg-400695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05597 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DIMAX TRADE, Proizvodnja, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bi-
zoviška c. 51, 1261 Ljubljana-Dobrunje,
pod vložno št. 1/23980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5855217
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 6022 Storitve
taksistov; 6110 Pomorski promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1998.

Rg-400699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06108 z dne 26. 1. 1999 pod št. vlož-

ka 1/31399/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338854
Firma: TEMI PLAZAR IN DRUŽBENIKI,

trgovina in storitve, d.n.o., Goričane 74,
Medvode

Skrajšana firma: TEMI PLAZAR IN
DRUŽBENIKI, d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Goričane 74
Ustanovitelji: Plazar Bogomir, Plazar Mi-

ha in Plazar Tea, vsi iz Medvod, Goričane
74, vstopili 19. 10. 1998, odgovornost: od-
govarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plazar Bogomir, imenovan 19. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06118 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu

vpisa A.A. FORING, d.o.o., Ljubljana, Pod-
jetje za consulting, marketing, inženi-
ring, sedež: Celovška 291, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12337/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika
in dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5499348
Firma: AM PROING, Družba za pro-

izvodnjo, ingeniring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: AM PROING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 180
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanoviteljica: Žvanut Stane, Koleša

Franjo, Adamič Robert in A.A.BUSINESS
CENTER, d.o.o., Ljubljana, Celovška 264,
izstopili 6. 11. 1998; AVTOMONTAŽA-BUS,
družba za proizvodnjo, razvoj in trženje av-
tobusov, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
180, vstopila 6. 11. 1998, vložila
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Adamič Robert, razrešen 6. 11. 1998;
direktor Rejec Lucijan, Tolmin, Pod Brajdo
2, in zastopnik Weber Marko, Medvode, Ce-
sta talcev 17, ki zastopa družbo kot namest-
nik direktorja, imenovana 6. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 6. 11. 1998.

Rg-400708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06858 z dne 12. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31447/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353446
Firma: VALUK-SOKOL I TABOR, trgo-

vina in turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALUK-SOKOL I TA-

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

govornostjo
Sedež: 1109 Ljubljana, Kržičeva 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanoviteljica: Anžur Štefanija, Ljublja-
na, Kržičeva 6, vstopila 27. 10. 1998, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Anžur Štefanija in direktor Anžur
Matjaž, oba iz Ljubljane, Kržičeva 6, imeno-
vana 27. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55220 Storitve kam-
pov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.

Rg-400715
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00086 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa STALUS, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Štularje-
va 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/24383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5832357
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Grden Stanislava, izstopila

18. 12. 1998; Arh Franc, Bled, Za potokom
7, vstopil 21. 12. 1994, vložil 1,680.000
SIT, in Arh Tanja, Ljubljana, Štularjeva ul. 7,
vstopila 18. 12. 1998, vložila 420.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Arh Tanja, imenovana 18. 12.
1998, zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.

Rg-400728
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00477 z dne 12. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31548/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1366033
Firma: JEVTIĆ IN KALIN, trgovina in

druge storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JEVTIĆ IN KALIN,

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

odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Prečna pot 7
Ustanovitelja: Jevtić Aleš in Kalin Andrej,

oba iz Ljubljane, Na Korošci 2, vstopila
25. 1. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Jevtić Aleš in Kalin Andrej, imenova-
na 25. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-400730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00572 z dne 18. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387014
Firma: MONSA, podjetje za trgovino

in prevoze, d.o.o.
Skrajšana firma: MONSA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Moneta Marija, Mengeš,

Erjavčeva 1, vstopila 26. 1. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Moneta Marija, imenovana 26. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7482 Pakiranje; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-400732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00619 z dne 26. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MARN MEDICA, Promet z medicin-
sko opremo in pripomočki, d.o.o., Med-
vode, sedež: Bogatajeva 17, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/27108/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5903351
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1999: 85122

Specialistična ambulantna dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost.
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Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 1. 1999.

Rg-400742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06846 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KONTA TRADE, družba za trgovino
in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Lo-
karje 19, 1217 Vodice, pod vložno št.
1/29965/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1243012
Osnovni kapital: 118,881.000 SIT
Ustanovitelja: KONTA, podjetje za trgo-

vino in poslovne storitve, d.o.o., Vodice,
Lokarje 19, vstopil 14. 11. 1997, in COM-
PAGNIE DES LEVURES LESAFFRE S.A.,
Marcq en Barouel, 137, Rue Gabriel Peri,
vstopil 1. 10. 1998, vložila po 59,440.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1998.

Rg-400743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06114 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MIKRO, Podjetje za računalniški in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot
Draga Jakopiča 26a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5387493
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva uli-

ca 13
Ustanovitelj: Kapelj Miroslav, Ljubljana,

Črnuče, C. Ceneta Štuparja 116, vstopil
28. 5. 1990, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapelj-Gorenc De-
sanka, izstopila 11. 11. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1998.

Rg-400752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07168 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MANDARINA, Produkcija in založ-
ništvo, d.o.o., Šmarje Sap, sedež: Trdi-
nova 14, 1293 Šmarje-Sap, pod vložno
št. 1/04495/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5340799
Osnovni kapital: 2,211.000 SIT
Ustanovitelj: Jovanović-Vunjak Branko,

Ljubljana, Prušnikova 30, vstopil 20. 12.
1989, vložil 2,211.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 8. 12. 1998.

Rg-400758
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06648 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa UNICHEM, proizvodnja kemičnih iz-
delkov, d.o.o., Ljubljana, Litijska 31, se-
dež: Litijska 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02195/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5289203
Ustanovitelj: Radivojević Aleksandra, iz-

stopila 6. 11. 1998; Radivojević Milorad,
Ljubljana, Cilenškova 20, vstopil 6. 11.
1998, vložil 9,564.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-400764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06805 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353314
Firma: D & T, modni atelje, d.o.o.
Skrajšana firma: D & T, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Preradoviče-

va 20
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Tepeš Dubravka, Ljubljana,

Bilečanska ulica 2, vložila 860.000 SIT, 2
BIT, računalniški inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, Mala ulica 8, vložil 1,300.000 SIT, in
Demšar Valentina, Ljubljana, Kumrovška uli-
ca 7, vložila 240.000 SIT, vstopili 23. 11.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tepeš Dubravka, imenovana
23. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-400768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/06905 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ALP, d.o.o., podjetje za inženiring,
notranjo in zunanjo trgovino ter marke-
ting, Moste 69, pošta 1218 Komenda, se-
dež: Moste 69, 1218 Komenda, pod vlož-
no št. 1/06803/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5374006
Ustanovitelja: Poravne Pavle in Poravne

Silva, oba iz Kamnika, Šmarca, Kamniška
51, vstopila 24. 11. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1998.

Rg-400769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00918 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PUNCTUM, podjetje za svetovanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, Ljubljana, sedež: Cesta
24. junija 23, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21529/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5728363
Ustanovitelja: Romanović Zorica, izsto-

pila 22. 2. 1999; Romanović Nataša, in Ro-
manović Kosta, oba iz Ljubljane, Osenjako-
va ulica 12, vstopila 22. 2. 1999, vložila po
955.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 2. 1999.

Rg-400770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02122 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa BRUEDER HENN, d.o.o., Trgovsko
podjetje, Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5622158
Sedež: 1000 Ljubljana, Tolstojeva 9a.

Rg-400771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06148 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SERVIS 92, podjetje za finance in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Periče-
va 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in skraj-
šane firme ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5574048
Firma: SERVIS 92, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SERVIS 92, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k sej-

mišču 30
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
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4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi

kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 12. 1998.

Rg-400779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00763 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ABIT, računalniški inženiring in trgo-

vina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Zasavska 95,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08918/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5815584
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 7011

Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 1. 1999.

Rg-400789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06754 z dne 15. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1353217
Firma: B. V. CHEMIE PHARMACIE

HOLLAND, PODRUŽNICA V LJUBLJANI
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 33
Ustanovitelj: B. V. CHEMIE PHARMACIE

HOLLAND, Amsterdam, Hogehilwieg4, Fried-
man Building, vstopil 30. 11. 1998, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poljanec Gašper, Ljubljana, Bratov
Učakar 98, imenovan 30. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-400795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05405 z dne 6. 1. 1999 pod št. vložka
1/20171/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča podružnico s temile podatki:
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Matična št.: 5673798003
Firma: PANADRIA, zastopanje in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Kranj
Skrajšana firma: PANADRIA, d.o.o., Po-

družnica PANADRIA Kranj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 53d
Ustanoviteljica: PANADRIA, zastopanje in

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Stegne 33, vsto-
pila 15. 9. 1998, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik dr. Kukovica Peter, Kranj, Cankar-
jeva 7, imenovan 15. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 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; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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 vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-

nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovi-
na 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih

kopenskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-400796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06013 z dne 6. 1. 1999 pod št. vložka
1/31421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338773
Firma: APEX-IN, storitve, d.o.o., Med-

vode
Skrajšana firma: APEX-IN, d.o.o., Med-

vode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Donova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hiršman Matjaž in Hiršman

Alenka, oba iz Medvod, Donova 13, vstopi-
la 20. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hiršman Matjaž in zastopnica Hirš-
man Alenka, imenovana 20. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
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pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-400813
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00190 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa UVERTURA, trgovina, izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vrhovci, C.
21/22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5368936
Ustanovitelj: Makovec Ljubomir, izstopil

8. 1. 1999; Makovec Rok, Ljubljana, Vr-
hovci, C. 21/22, vstopil 8. 1. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Makovec Ljubomir, razrešen 8. 1.
1999; direktor Cankar Jože Milan, Trzin,
Mlakarjeva ulica 9, imenovan 8. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00515 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ASCOMP, trgovsko svetovalno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Layerjeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05420/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala in deleža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5340365
Firma: ASCOMP, trgovsko svetovalna

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: ASCOMP, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,223.216 SIT
Ustanovitelj: Sever Andrej, Ljubljana, La-

yerjeva 4, vstopil 2. 2. 1990, vložil
3,223.216 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi 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 de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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 prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet na
rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-400820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/00658 z dne 25. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PRISLAN, prevozno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Dol pri Ljub-
ljani, sedež: Beričevo 14, 1262 Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/22957/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5776422
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prislan Roman, Laško, Tru-

barjevo nabrežje 3, vstopil 23. 4. 1993,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
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vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1999.

Rg-400823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00718 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IN FOTO, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kržičeva 9, sedež: Kržičeva 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 2681/98 zaradi spremembe za-
stopnika in naziva s temile podatki:

Matična št.: 5787556
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Horjak Dušan, razrešen 31. 3. 1998;
zastopnik Pilej Tomaž in direktor Pilej Bošt-
jan, oba iz Ljubljane, Triglavska ulica 65,
imenovana 21. 10. 1998, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Rg-400824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00732 z dne 19. 2. 1999 pri subjektu
vpisa MAXIPLET MAKŠE IN DRUŽBENIK,
d.n.o., proizvodnja in trgovina, Notranje
Gorice, sedež: V kosov laz 18, 1357 No-
tranje Gorice, pod vložno št. 1/04522/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808227
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 9301

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-400825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00787 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa KROG, studio za arhitekturo in gra-
fično oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Krakovski nasip 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5840210
Ustanovitelja: Berk Edvin, Ljubljana, Pod

topoli 76, in Mlakar Andrej, Ljubljana, Rim-
ska cesta 7a, vstopila 1. 12. 1989, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Berk Edvin in Mlakar Andrej, imeno-
vana 1. 12. 1989, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-400826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00813 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu

vpisa UNISTAR, zastopstvo, izdelava in
vzdrževanje računalniške opreme in ra-
čunalniških aplikacij, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5302722
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 6420

Telekomunikacije.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

17. 2. 1999.

Rg-400828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00468 z dne 24. 2. 1999 pri subjektu
vpisa RENDER SPACE STUDIO, družba
za računalniško grafiko, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Koseskega 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1338935
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 1. 1999.

Rg-400829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02910 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa IN, razvoj in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Rašica 5d, 1211 Ljub-
ljana Šmartno, pod vložno št.
1/12200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, uskla-
ditev in spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5487412
Sedež: 1000 Ljubljana, Kranjčeva 26
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 45210

Splošna gradbena dela; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1997.

Rg-400830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05964 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ATEAM-BT, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Poljanska cesta 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1305565
Ustanovitelja: Deželan Tomaž, Ljubljana,

Trdinova ulica 2, vstopil 4. 6. 1998, vložil
1,680.000 SIT, in Markuš Igor, Kamnik,
Tujniška c. 2b, vstopil 16. 10. 1998, vložil
420.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markuš Igor, imenovan 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.

Rg-400835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00507 z dne 23. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31585/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380605
Firma: RODA CRNOGORAC & JURIČI-

NEC, podjetje za izvajanje storitev v
gradbeništvu, d.n.o.

Skrajšana firma: RODA Crnogorac & Ju-
ričinec, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Juričinec Robert, Ljublja-

na, Makucova 3, in Crnogorac Darko, Ljub-
ljana, Pot na Rakovo Jelšo 58, vstopila
29. 1. 1999, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Juričinec Robert in Crnogorac Dar-
ko, imenovana 29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118
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Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-400837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05168 z dne 22. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATEAM-BT, gostinstvo in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Poljanska cesta 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, osnov-
nega deleža, zastopnika in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1305565
Ustanovitelj: Deželan Tomaž, Ljubljana,

Trdinova ulica 2, vstopil 4. 6. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolnikar-Bizjak Blaž, izstopil 26. 8. 1998.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Smolnikar-Bizjak Blažu, ki je bil
razrešen 26. 8. 1998.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 8. 1998.

Rg-400841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00491 z dne 15. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribuci-
jo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska cesta 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ob-
sega pooblastil pri zastopniku s temile po-
datki:

Matična št.: 5865379
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cervetti Alberto, Sau Mauro, Torino,
Dei Mille 3, razrešen in ponovno imenovan
18. 3. 1997.

Rg-400843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00503 z dne 3. 3. 1999 pod št. vložka
1/31623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1366084
Firma: KOLAČKO & CO, mizarstvo in

steklarstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: KOLAČKO & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1353 Borovnica, Breg pri Bo-

rovnici 28
Ustanovitelja: Kolačko Ivica in Kolačko

Alenka, oba iz Borovnice, Breg pri Borovni-
ci 28, vstopila 29. 1. 1999, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Kolačko Ivica in Kolačko Alenka,
imenovana 29. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi 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 de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost
taksistov; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-400844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00530 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VESMAR, d.o.o., trgovsko podjetje,
sedež: Preglov trg 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22494/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5775957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Veselko Tanja, Ljubljana, Runkova
5, imenovana 8. 12. 1998, zastopa družbo
kot namestnica direktorja.

Rg-400846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05991 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VALTEX & CO., d.o.o., trgovina, za-
stopstva in inženiring, Gunceljska c. 24,
1210 Ljubljana-Šentvid, sedež: Guncelj-
ska c. 24, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/21931/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, naslova
sedeža, osnovnega kapitala in deležev, uskla-
ditev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5798906
Firma: VALTEX & CO., trgovina in za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: VALTEX & Co., d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, C. Andreja Bi-

tenca 68
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelja: Kumar Niko, Ljubljana-Šen-

tvid, Stranska pot 20, in Zaletel Tomaž, Ljub-
ljana-Šentvid, Gunceljska cesta 24, vstopila
15. 11. 1993, vložila po 1,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmnože-
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vanje računalniških zapisov; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih 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 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5223 Trgovina na

drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgo-
vina 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510
Dejavnost menz; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1999.

Rg-400849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07336 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu
vpisa G7, družba za varovanje, d.o.o., Tr-

zin, sedež: Špruha 33, Trzin, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/27844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5940915
Ustanovitelji: Čović Antun, izstopil 24. 2.

1998; Bončina Marijan, Ljubljana, Bebler-
jev trg 8, vložil 788.792.61 SIT, Bradač
Matija, Novo mesto, Župnica 6, vložil
1,295.634 SIT, Buda Željko, Ljubljana, Le-
podvorska 2, vložil 2,114.858,69 SIT, Bur-
kelca Vojteh, Ljubljana, Žorgova ulica 38,
vložil 2,114.858,69 SIT, Miklič Miroslav,
Kamnik, Žebljarska 19, vložil 182.126,60
SIT, Rogelj Marjan, Ljubljana, Nanoška uli-
ca 16, vložil 2,029.904,70 SIT, Vodišek
Franc, Ljubljana, Cesta v Šmartno 33, vložil
788.792,61 SIT, Vršec Miran, Ljubljana,
Tratnikova ulica 15, vložil 182.126,60 SIT,
in Zaletel Roman, Ljubljana, Stanežiče 36d,
vložil 2,029.904.70 SIT – vstopili 5. 4.
1996, odgovornost. ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 7525 Zaščita in reše-
vanje pri požarih in nesrečah; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1998.

Rg-400854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07022 z dne 10. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ADUT INTERNATIONAL, podjetje za
trgovino, storitve in zastopanje, d.o.o.,
sedež: Zadružniška 5, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/30196/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1254090
Sedež: 1000 Ljubljana, Lili Novy 34
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

7. 12. 1998.

Rg-400858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01078 z dne 15. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31664/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381482
Firma: K PROJEKT L, projektiranje in

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: K Projekt L, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 61
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Repež Jože, Ljubljana, Čr-

nuška 16, Cerkvenik Franc, Ljubljana, Jam-
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nikarjeva 12, Rappl Cvetka, Litija, C. zasav-
skega bataljona 15, Pirnat Irena, Ljubljana,
Povšetova 14, Atanasovski Ljudmila, Ljub-
ljana, Ul. Metoda Mikuža 16, in Dovč Hele-
na, Ljubljana, Linhartova 15, vstopili 26. 2.
1999, vložili po 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rappl Cvetka, imenovana 26. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-400859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01080 z dne 15. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381504
Firma: KUTNAR & CO., Trgovina in sto-

ritve, d.n.o.
Skrajšana firma: KUTNAR & Co., d.n.o.
Pravnoorg: oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica

28. maja 51
Ustanovitelja: Kutnar Dragan in Pavlović

Nenad, oba iz Ljubljane, Ulica 28. maja 51,
vstopila 11. 2. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kutnar Dragan in zastopnik Pavlović
Nenad, imenovana 11. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 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 grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 72100

Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-400881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00717 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BÖSCH, ogrevalna klima in či-
stilna tehnika, d.o.o., sedež: Tacenska
cesta 12, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod
vložno št. 1/26682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5902975
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Küssel Avgust in prokurist Aicher
Wolfgang, razrešena 26. 9. 1997; Jur-
gen-Volker Hanreich, Dunaj, Neulinggasse
24, razrešen 26. 9. 1997 kot prokurist in
imenovan za direktorja, in prokurist Sašo
Gauš, Ljubljana-Medvode, Zg. Pirniče 135,
imenovan 26. 9. 1997.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-400883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02544 z dne 23. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa BARSOS, zdravstveno svetova-
nje, zastopstvo in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Oražnova 11, sedež: Oražnova 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14204/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5591716
Firma: BARSOS-MC, zdravstvene sto-

ritve, zastopanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BARSOS-MC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Baričevič Sašo, Ljubljana,

Rimska c. 14, vstopil 30. 9. 1991, vložil
1,264.410 SIT, in Dragoš Jančar Cvetka,
Ljubljana, Ulica bratov Kraljič 12, vstopila
1. 12. 1998, vložila 835.590 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dragoš Jančar Cvetka, imenovana
1. 12. 1998, zastopa družbo kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1998: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 75120 Dejavnost
javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na po-
dročju zdravstva, izobraževanja, kulture in
druge socialne storitve, razen obveznega so-
cialnega zavarovanja; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85121
Osnovna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična ambulantna dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostoj-
ne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 8531 Institucionalno socialno varstvo;
85311 Dejavnost domov za starejše; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9131 Dejavnost verskih orga-
nizacij; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1998.

Rg-400889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03948 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31291/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kopru, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5518920
Firma: STAL ELEKTRONIK, trgovina,

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: STAL ELEKTRONIK,

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 89
Osnovni kapital: 17,938.220 SIT
Ustanovitelj: Strmljan Aleš, Dutovlje, Kraj-

na vas 6, vstopil 4. 3. 1991, vložil
17,938.220 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmljan Aleš, imenovan 4. 3. 1991.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6110 Pomorski promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomunika-
cije; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru s firmo
STAL ELEKTRONIK, projektiranje, proizvod-
nja, marketing, d.o.o., Krajna vas, pod vl.
št. 1/02410/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 11. 1998.

Rg-400890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03949 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31291/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Kopru, spre-
membo firme in skrajšane firme podružni-
ce, spremembo dejavnosti in sedež podruž-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5518920002
Firma: STAL ELEKTRONIK, trgovina,

servis, d.o.o., Podružnica STAL ELEK-
TRONIK

Skrajšana firma: STAL ELEKTRONIK,
d.o.o., Podružnica STAL ELEKTRONIK

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana-Vič, Cesta na

Brdo št. 45
Ustanovitelj: STAL ELEKTRONIK, trgovi-

na, servis, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 89,
vstopil 5. 10. 1994, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmljan Aleš, Dutovlje, Krajna vas št.
6, imenovan 5. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 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 vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Izbrišejo se dejavnosti s šiframi: 2971,
3161, 3162, 3220, 3230, 73102, 74841,
74842.

Pred prenosom sedeža subjekta je bila
podružnica vpisana pri Okrožnem sodišču v
Kopru pod vl. št. 1/2410/01.

Rg-400892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/04942 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa DALLAS, kulturna posredniška
dejavnost, organiziranje, zastopanje,
svetovanje, založništvo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Gradišče 8, sedež: Gra-
dišče 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5591805
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 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 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52484 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške 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 pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 6. 1998.

Rg-400894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06327 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa AMBA CO., proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Savska 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15078/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5556341
Sedež:  1000  Ljubljana,  Leskoško-

va 11.

Rg-400895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06387 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa AMBA CO., podjetje za oblikovanje
in pripravo tiska, d.o.o., sedež: Savska 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28557/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5588316
Sedež:  1000  Ljubljana,  Leskoško-

va 11.

Rg-401838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04444 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ATENA, družba za upravljanje inve-
sticijskih skladov d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 56, sedež: Slovenska 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24866/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris za-
stavne pravice na poslovnem deležu Safe
Invest d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Pri poslovnem deležu SAFE INVEST, za-

varovalniško posredovanje d.d., 2000 Mari-
bor, Prešernova 1, v nominalni višini
8,125.000 SIT se vpiše izbris zastavne pravi-
ce vpisane v korist Nove Ljubljanske banke
d.d., Podružnica Maribor, Strossmayerjeva uli-
ca 26, za terjatev v višini 200,000.000 SIT.

Rg-401839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05741 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa UNILEASING, univerzalna finančna
in trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 107, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13198/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matinčna št.: 5517397
Ustanovitelji: INTERMERCAT, GMBH,

Munchen 2, Mittererstrasse 9, vstop 13. 5.
1991, vložek 3,929.607,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; GMT – TRADE d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 107, vstop 5. 10.
1998, vložek 16,560.488,75 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Konštantin Janez,
Škofja Loka, Podlubnik 154, vstop 5. 10.
1998, vložek 2,806.862,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-401840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06536 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DIGITALIA TRADE, trgovsko pod-
jetje d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorči-
čeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi DIGI-
TALIA d.o.o., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5486050
Pripojitev k družbi DIGITALIA d.o.o., Gre-

gorčičeva 9, Ljubljana, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 9. 1998. Pripoji-
tev začne veljati z vpisom v register po se-
dežu prevzemne družbe.

Rg-401841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06549 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DIGITALIA, podjetje za proizvod-
njo, posredovanje in prodajo računal-
niških programov ter nosilcev zvoka in
slike, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gregorči-
čeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe DIGITALIA TRADE
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5292956
Pripojitev družbe DIGITALIA TRADE

d.o.o., Gregorčičeva 9, Ljubljana na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 23. 9. 1998.

Rg-401842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06764 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DONIT PLETILNICA, podjetje za
proizvodnjo tehničnih, žičnih in sintetič-
nih tkanin in pletiv, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, sedež: Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, pod vložno št. 1/12706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5498074
Firma: PLETILNICA, žične tkanine in

filtri, d.o.o.
Skrajšana firma: PLETILNICA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:

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; 1740 Proizvodnja tekstilnih
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izdelkov, razen oblačil; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2734 Vlečenje žice; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1998.

Rg-401843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06801 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa DEBITEL, telekomunikacije d.d.,

Ljubljana, Baragova 5, sedež: Baragova
5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, datuma zastopnika, članov nadzor-
nega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 1318829
Firma: DEBITEL, telekomunikacije

d.d., Ljubljana
Osnovni kapital: 326,532.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Razdevšek Borut, Ljubljana, Krivec
24, razrešen 10. 11. 1998 kot v.d. direk-
torja in dne 11. 11. 1998 imenovan za di-
rektorja.

Člani nadzornega sveta: Egner Achim,
dr., Jeschonnek Klaus, Potoka Vladimir –
predsednik in Svet Matej – namestnik pred-
sednika, vsi izstopili 10. 11. 1998; Egner
Achim, Jeschonnek Klaus, Potokar Vladimir
in Svet Matej, vstopili 11. 11. 1998.

Sprememba statuta z dne 22. 12. 1998.

Rg-401844
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07364 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MOTEL GROSUPLJE d.d., sedež:
Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/03524/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000530
Člani nadzornega sveta: Marolt Jožef, To-

mič Marija in Vidic Majda, izstopili 18. 8.
1998 ter Pečenko Bojan, Vodopivec Bojan
in Birtič Remškar Vesna, vstopili 18. 8. 1998.

Rg-401846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00266 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE d.d., se-
dež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sklep o povečanju os-
novnega kapitala, spremembo osnovnega
kapitala, članov nadzornega sveta in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Osnovni kapital: 59.020,300.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Ocvirk Andro,

izstop 11. 12. 1998 in Polenec Andrej, vs-
top 11. 12. 1998.

S sklepom skupščine se osnovni kapital
družbe poveča za 16.214,000.000 SIT in
znaša 59.020,300.000 SIT.

Povečanje se izvede z denarnim vlož-
kom v višini 3.001,000.000 SIT in stvarnim
vložkom 13.213,300.000 SIT in sicer od
tega s konverzijo: terjatev Elektro Slovenija
d.o.o., Ljubljana, v višini 6.165,800.000
SIT, za katero je Elektro Slovenija d.o.o.,
Ljubljana upravičen do 61.658 delnic; ter-
jatev Republike Slovenije v višini
4.143,000.000 SIT, za katero je Republika
Slovenija upravičena do 41.430 delnic; ter-
jatev Republike Slovenije v višini
2.904,500.000 SIT, za katero je Republika
Slovenija upravičena do 29.045 delnic.

Sprememba statuta z dne 11. 12. 1998.

Rg-401847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

99/00278 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ITIS, Inplantibilna Tehnologija in Sen-
zorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in
raziskovalno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, naslova zastopnika, družbene pogod-
be in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824796
Ustanovitelji: Trlep mag. Mladen, izstop

12. 1. 1999; Rozman dr. Janez, Ljubljana,
Tbilisijska 2, vložek 1,182.000 SIT, S & H
d.o.o., Ljubljana, Mlinska pot 19, vložek
55.500 SIT, KORONA PLUS p.o., Ljublja-
na, Staretova 11, vložek 40.500 SIT, Vrtač-
nik mag. Peter, Ljubljana, Pot na Fužine 19,
vložek 85.500 SIT, Goričan Andrej, Ljublja-
na, Martina Krpana 81, vložek 25.500 SIT,
Maček Srečko inž., Ljubljana, Dunajska 15,
vložek 55.500 SIT, Tekavčič Igor mag. dr.,
Ljubljana, Langusova 25, vložek 55.500 SIT
vstopili 22. 11. 1993, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Janez, imenovan 22. 11.
1993, zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev, razen, da direkor ne more brez
soglasja skupščine sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdel-
ki; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 1. 1999.

Rg-401848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00296 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ŠOLSKI CENTER RUDOLF MAISTER
KAMNIK, sedež: Novi trg 41a, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/01588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
in datuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5178924
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Matjašič Kališnik Veronika, Vodi-
ce, Vodice nad Kamnikom 2a, razrešena
24. 12. 1997 kot v.d. ravnateljice in imeno-
vana za ravnateljico; zastopnik Kimovec
Franc, Loka pri Mengšu, Pot na Dobeno 1,
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razrešen 11. 10. 1997 kot v.d. direktorja
šolskega centra Rudolf Maister in imenovan
za direktorja.

Rg-401851
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00512 z dne 29. 3. 1999 pod št. vložka
1/31735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380648
Firma: O.K.VIR d.o.o., oprema umet-

niških del in trgovina
Skrajšana firma: O.K.VIR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 67
Osnovni kapital: 2,245.000 SIT
Ustanovitelj: Rebek Žiga, Ljubljana, Rož-

na dolina, C. XVII/6, vstop 22. 1. 1999,
vložek 2,245.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebek Žiga, imenovan 22. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
22150 Drugo založništvo; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov; 22330 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 28520 Splošna mehanič-
na dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili 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 drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost ho-
telov 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 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 De-
javnost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60220 Dejavnost taksistov;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 64200 Telekomunikaci-
je; 65210 Finančni zakup (leasing); 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
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ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74150 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00687 z dne 18. 3. 1999 pod št. vložka
1/31693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zadruge s temile podatki:

Matična št.: 1387197
Firma: OBRTNO-KMETIJSKA ZADRU-

GA SAMOPOMOČ ZAGRADEC z.b.o.
Skrajšana firma: SAMOPOMOČ ZA-

GRADEC z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 1290 Grosuplje, Zagradec 45
Ustanovitelji: Krampelj Franc, Grosuplje,

Zagradec 45, vstop 20. 1. 1999, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ka-
stelic Matjaž, Grosuplje, Malo Mlačevo 12,
vstop 20. 1. 1999, vložek 40.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Potokar Marko,
Grosuplje, Žalna 36, vstop 20. 1. 1999, vlo-
žek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Krampelj Franc, imeno-
van 20. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1999:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na

debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami.

Rg-401855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00737 z dne 22. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1380923
Firma: KOMPAS STP, servis, trgovina,

prevozi, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KOMPAS STP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Celovška

c. 206
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS RENT A CAR,

družba za prodajo, izposojo vozil, prevoze
potnikov z vsemi vozili doma in v tujini, trgo-
vino, uvoz in izvoz, d.d., Ljubljana, Celovška
c. 206, vstop 2. 2. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavašnik Marinka, Domžale, Slam-
nikarska 29, imenovan 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 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 motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00844 z dne 22. 3. 1999 pri subjektu
vpisa EUROADRIA, družba za organizaci-
jo, kooperacije in druge storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 180, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13493/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524075
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Rejec Lucijan, Tolmin, Pod
Brajdo 2, razrešen 9. 2. 1999; zastopnik
Weber Marko, Medvode, Cesta talcev 17,
razrešen 9. 2. 1999 kot namestnik pred-
sednika uprave in imenovan za predsednika
uprave; članica uprave Slatenšek-Sajovic
Alenka, Brezovica, Cesta v Lipovce 28, ime-
novana 9. 2. 1999, zastopa družbo kot na-
mestnica predsednika uprave.

Rg-401857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00860 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa UNIVIT, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30276/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1243535
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Osole Andrej, razrešen 1. 2. 1999
kot v.d. direktorja; direktor Uranjek Ivan,
Ljubljana, Ulica Majde Vrhovnik 24, imeno-
van 1. 2. 1999.

Rg-401858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00950 z dne 17. 3. 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 nadomestni sklep za
Srg 3693/98 zaradi razveljavitve sklepa –
vpis prejšnjega osnovnega kapitala, vložkov
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
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Matična št.: 5899001
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štrbenk Peter, Ljubljana,

Malči Beličeve 69, vstop 15. 2. 1995, vlo-
žek 90.000 SIT, Bajuk Janez, Novo mesto,
Irča vas 36, vstop 15. 2. 1995, vložek
90.000 SIT, Kopriva Zdenko, Škofljica, Za-
log pri Škofljici 18, vstop 15. 2. 1995, vlo-
žek 90.000 SIT, Kocjančič Jordan, Ljublja-
na, Brilejeva 16, vstop 15. 2. 1995, vložek
90.000 SIT, Hrovat Miran, Ljubljana, Šmar-
tinska 109, vstop 15. 2. 1995, vložek
195.000 SIT, VERSUS, trgovina, posredo-
vanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Dergomaška 41, vstop 26. 9. 1996,
vložek 210.000 SIT, Mihelič Marko, Ljub-
ljana, Cesta v Šmartno 2, vstop 15. 2.
1995, vložek 135.000 SIT, Bulić Bojan,
Ljubljana-Polje, Klemenova ulica 130, vs-
top 15. 2. 1995, vložek 135.000 SIT, Grim-
šič Franci, Ig, Iška vas 86, vstop 15. 2.
1995, vložek 45.000 SIT, Kuster Dušan,
Višnja Gora, Zgornja Draga 2, vstop 15. 2.
1995, vložek 60.000 SIT, Čelofiga Dam-
jan, Mengeš, Pot na Dobeno 5, vstop 15. 2.
1995, vložek 30.000 SIT, Žabnikar Bojan,
Domžale, Ravnikarjeva ulica 1, vstop 15. 2.
1995, vložek 15.000 SIT, Vrhovnik Gre-
gor, Ljubljana, Ogrinčeva ulica 11, vstop
15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, Seliškar
Alenka, Ljubljana, Žigonova ulica 27, vstop
15. 2. 1995, vložek 30.000 SIT, Jelovšek
Janez, Ljubljana, Maurerjeva ulica 6, vstop
15. 2. 1995, vložek 30.000 SIT, Jereb Mat-
jaž, Vrhnika, Idrijska cesta 2, vstop 15. 2.
1995, vložek 15.000 SIT, Gruntar-Činč
Mojca, Ljubljana, Podmilščakova 37a, vs-
top 15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, Ba-
star Darinka, Ljubljana, Kranerjeva ulica 1,
vstop 15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, Cvikl
Urša, Ljubljana, Prušnikova ulica 29, vstop
15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, Žužek An-
ton, Ljubljana, Endliherjeva ulica 16, vstop
15. 2. 1995, vložek 30.000 SIT, Laznik
Miran, Ljubljana, Švarova ulica 11, vstop
15. 2. 1995, vložek 15.000 SIT, Habjan
Marija, Ljubljana, Preglov trg 2, vstop
24. 12. 1996, vložek 15.000 SIT, Gspan
Boštjan, Ljubljana,Ul. bratov Učakar 116,
vstop 24. 12. 1996, vložek 30.000 SIT,
Rojec Ivo, Dol pri Ljubljani, Pšata 95, vstop
24. 12. 1996, vložek 30.000 SIT, Kukrika
Slavko, Ljubljana, Štirnova 14, vstop
24. 12. 1996, vložek 15.000 SIT, Skoliber
Andreja, Ormož, Ljutomerska 34, vstop
24. 12. 1996, vložek 15.000 SIT, Mihelič
Primož, Ljubljana, C. v Šmartno 2, vstop
24. 12. 1996, vložek 15.000 SIT, Robič
Primož, Ljubljana, Martina Krpana 47, vs-
top 24. 12. 1996, vložek 15.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Sklep Srg 3693/98 z dne 27. 11. 1998
se razveljavi v celoti in se vzpostavi stanje
pred vpisom navedenega sklepa. Razveljavi
se tudi vpis spremembe družbene pogodbe
z dne 15. 6. 1998.

Rg-401859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01063 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjetje za
organizacijo sejmov, razstav in prireditev
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska c. 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13050/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5504961
Sprememba statuta z dne 19. 2. 1999.

Rg-401860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01117 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ZANK, zavod za umetniško in kul-
turno produkcijo, sedež: Hranilniška 6,
1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/29845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1214233
Sedež: 1113 Ljubljana, Česnikova 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Korda-Andrič Neven, Ljubljana, Li-
varska 11, imenovan 3. 3. 1999.

Rg-401862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01105 z dne 16. 3. 1999 pri subjektu
vpisa RO&CO, proizvodnja, gradbeništvo,
trgovina, gostinstvo, turizem, inženiring,
export-import, d.o.o., sedež: Pšata 76,
1230 Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/06847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poštne številke, usta-
noviteljev, zastopnikov, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 538919
Sedež:  1262  Dol  pri  Ljubljani,

Pšata 76
Ustanovitelj: Jamnik Miroslav, izstop

3. 3. 1999; Jamnik Robert, Dol pri Ljublja-
ni, Pšata 76, vstop 3. 3. 1999, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Miroslav, razrešen 3. 3.
1999; direktor Jamnik Robert, imenovan
3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja 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 grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

Dejavnost, izbrisana dne 16. 3. 1999:
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 267 Obdelava naravnega kamna;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 511 Posredništvo; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
747 Čiščenje stavb; 926 Športna dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 3. 1999.

Rg-401863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01079 z dne 16. 3. 1999 pod št. vložka
1/31675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387570
Firma: AKRAPOVIČ, podjetje za pro-

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

govornostjo
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Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Malo
Hudo 8a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Akrapovič Igor, Ljubljana,

Rožna dolina, C. VIII 10, vstop 3. 2. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Akrapovič Igor, imenovan 3. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaše-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-401865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04852 z dne 17. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KROKY, priprava in catering hrane,
d.o.o., sedež: Petkova ulica 57, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29819/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1216074
Sedež: 1113 Ljubljana, Kamniška 48a.

Rg-401867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01111 z dne 19. 3. 1999 pod št. vložka
1/31695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399187
Firma: KOBI, kreativno oblikovani in-

terieri, d.o.o.
Skrajšana firma: KOBI, Interieri, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vipavska 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kobi Gorazd, Ljubljana, Su-

hadolčanova 24, vstop 11. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobi Gorazd, imenovan 11. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 33500 Proizvodnja ur;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in

prodajne prostore, razen sedežnega; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-401868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01082 z dne 19. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31681/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399110
Firma: M&M DOVČ, trgovina in stori-

tve k.d.
Skrajšana firma: M&M DOVČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1111 Ljubljana, Tomažičeva

ulica 42
Ustanovitelja: Dovč Mitja, Ljubljana, To-

mažičeva 42, vstop 1. 3. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Habjan Meta, Ljubljana, Demšarjeva 15, vs-
top 1. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Dovč Mitja, imenovan 1. 3. 1999,
zastopa družbo kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1572 Proizvodnja hrane za živali; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja
piva; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 7140

Izposojanje izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-401870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00614 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MICO, podjetje za trgovino, zasto-
panje, posredovanje, marketing in iz-
voz-uvoz, sedež: Gogalova 3a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05483/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5335957
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mikec Bojan, Ljubljana, Bri-

lejeva 1, vstop 9. 2. 1990, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 1. 1999.

Rg-401872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01109 z dne 22. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31705/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1399152
Firma: ALPE ADRIA CONSULTANTS,

Podjetje za svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: Alpe Adria Consul-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Osnovni kapital: 3,420.000 SIT
Ustanovitelji: ALPE-ADRIA HANDELS

GMBH, Klagenfurt, Domgasse 5, vstop
18. 1. 1999, vložek 3,420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Špan Božidar, Planina pri Sevnici,
Planina pri Sevnici 39a, imenovan 18. 1.
1999; prokurist Zwick Oliver, Klagenfurt,
Pichsgasse 6, imenovan 18. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
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in dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-401874
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01097 z dne 25. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PEUGEOT, Podjetje za distribucijo
avtomobilov d.o.o., sedež: Nazorjeva 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/31592/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1380427
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Brumon Pierre, Carnoux-En-Proven-
ce, 20, av du Verdon, imenovan 1. 3. 1999;
prokurist Mornet Oliver Francois Yves, Tou-
louse (Haute-Garome), 4 Rue Saint Anto-
nie, imenovan 1. 3. 1999.

Rg-401875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01099 z dne 29. 3. 1999 pri subjektu
vpisa Z-TRADING, trgovina in storitve
d.o.o., sedež: Ig 34, 1292 Ig, pod vložno
št. 1/31570/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1363638
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 48
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

3. 3. 1999.

Rg-401876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/07446 z dne 26. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MULTIHOLD, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali
trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5775434
Ustanovitelja: ASTRA INTERNATIONAL,

d.d., Zagreb, Tratinska 5, vstop 1. 3. 1993,
vložek 4,779.905,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; LIKO PRIS d.o.o., Vrhnika, Verd
100a, vstop 8. 12. 1998, vložek
11,153.113,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vengust Ivan, razrešen 15. 12. 1998;
zastopnik Jedličko Mladen, razrešen
15. 12. 1998; direktorica Klobčič Sonja,
Ljubljana, Vide Janežičeve 13, imenovana
15. 12. 1998.

Člani nadzornega sveta: Duh Ivan, pred-
sednik, Mlinarič Zvonimir, član in Škri-
njar-Rogić Ana-Marie, članica, vsi izstopili
15. 12. 1998.

Rg-401880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01084 z dne 31. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31667/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1387588
Firma: KRČMAR, gostinstvo, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Stična 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorišek Gregor in Gorišek

Branka, oba Ivančna Gorica, Stična 27,
vstopila 2. 3. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gorišek Gregor, imenovan 2. 3.
1999; direktorica Gorišek Branka, imeno-
vana 2. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55220 Dejavnost kampov; 55233 de-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-401881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00740 z dne 15. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31663/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1380940
Firma: OREHEK & CO, k.d., projektira-

nje, inženiring in tehnično svetovanje,
Ljubljana

Skrajšana firma: OREHEK & Co, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 45
Ustanovitelja: Orehek Boris, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 67, vstop 2. 2. 1999,
odgovornsot: odgovarja s svojim premože-
njem; Orehek Mirko, Škofja Loka, Franko-
vo naselje 67, vstop 2. 2. 1999, vložek
500 SIT, odgovornsot: odgovarja do višine
nevplačanega vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orehek Boris, imenovan 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-401929
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06591 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa S & H, Podjetje za proizvodnjo, ser-
vis in trgovino d.o.o., Ljubljana-Črnuče,
Mlinska pot 19, sedež: Mlinska pot 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5525691
Firma: S & H, proizvodnja, servis in

trgovina d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: S & H d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,191.966 SIT
Ustanovitelja: Žerovnik Karolina, Ljub-

ljana, Mlinska pot 19, vstop 16. 10. 1991,
vložek 1,595.983 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žerovnik Stanislav, Ljubljana,
Mlinska pot 19, vstop 16. 10. 1991, vlo-
žek 1,595.983 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Žerovnik Karolina, razrešena
12. 3. 1999 in ponovno imenovana za di-
rektorico; zastopnik Žerovnik Stanislav, ime-
novan 12. 3. 1999, zastopa družbo kot na-
mestnik direktorice.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 3. 1999.
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Rg-401930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01683 z dne 8. 4. 1999 pri subjektu vpi-
sa S & H, proizvodnja, servis in trgovina
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mlinska pot 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/13655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnil-
ni sklep k Srg 6591/98 ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5525691
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1999: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debe-
lo 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 por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo 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, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-

metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-401931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06606 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa INGIP INTERNATIONAL, inženiring,
nepremičnine, gradbeništvo, inštalacije,
projektiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c.
156, sedež: Dunajska c. 156, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev in deležev ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5623073
Firma: INGIP, inženiring, nepremični-

ne, gradbeništvo, inštalacije, projektira-
nje, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska c. 63
Ustanovitelji: Zekovič Dušan, Ljubljana,

Gašperšičeva ulica 7, vstop 2. 6. 1994, vlo-
žek 529.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mladenović Stojadin, Ljubljana, Brileje-
va ulica 22, vstop 9. 7. 1998, vložek
529.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Schaffer Jože, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
100, vstop 9. 7. 1998, vložek 529.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava
naravnega kamna; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavnega pohištva;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85311 Dejavnost domov za starejše; 85324
Druge socialne dejavnosti; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92610 Obratovanje športnih objektov; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-401933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06611 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ASTOL, podjetje za storitve, trgovino
in obrt, d.o.o., Trata VII/22, 1330 Kočev-
je, sedež: Trata VII/22, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/21366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5720931
Firma: ASTOL, podjetje za storitve in

obrt, d.o.o., Rožna ulica 1, Kočevje
Skrajšana firma: ASTOL, d.o.o., Rožna

ulica 1, Kočevje
Sedež: 1330 Kočevje, Rožna ulica 1
Ustanovitelj: Loparec Miran, izstop

11. 11. 1998; Plešnar Edvard, Kočevje,
Rožna ulica 1, vstop 11. 11. 1998, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Loparec Miran, razrešen 1. 1. 1999; di-
rektor Plešnar Edvard, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-401934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01373 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ASTOL, podjetje za storitve in obrt,
d.o.o., Rožna ulica 1, Kočevje, sedež:
Rožna ulica 1, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/21366/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti (dopolnilni sklep k Srg 6611/98) s
temile podatki:

Matična št.: 5720931
Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1999:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja 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.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje.

Rg-401935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06638 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa HERMES SOFTLAB, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5406986
Osnovni kapital: 322,000.000 SIT
Ustanovitelji: Bric Rudi, Ljubljana, Mo-

krška 15, vstop 25. 7. 1990, vložek
57,960.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kuščer Andrej, Ljubljana, Boletova 10,
vstop 25. 7. 1990, vložek 57,960.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zagorc Zoran,
Nova Gorica, Podgrča 36, vstop 25. 7.
1990, vložek 57,960.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Schara Tomaž, Ljublja-
na, Vipavska 23, vstop 25. 7. 1990, vložek
57,960.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Weiland Karlheinz, ZR Nemčija, Her-
renberg Ulrichweg 11, vstop 18. 3. 1993,
vložek 57,960.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Addto Limited, Jersey-Velika Bri-
tanija, Jersey, Channel Islands, vstop

19. 12. 1997, vložek 32,200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1998

Rg-401936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06671 z dne 18. 3. 1999 pri subjektu
vpisa PCX SISTEMI, računalniški inženi-
ring, d.o.o., sedež: Stegne 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1273132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janko, Ljubljana,

Krivec 1, vstop 22. 1. 1998, vložek
1,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jenko Karolina, Ljubljana, Krivec 1, vs-
top 22. 1. 1998, vložek 1,020.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-401937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06695 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ELEKTRO METALL, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Domžale, Ulica 3. sep-
tembra 3, sedež: Ulica 3. septembra 3,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/06004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5344743
Firma: ELEKTRO METALL, trgovina in

zastopstva d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTRO METALL

d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Šumberška

cesta 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bone Marija, Ljubljana,

Zofke Kvedrove 20, vstop 5. 4. 1990, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-401938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01887 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ELEKTRO METALL, trgovina in za-
stopstva d.o.o., sedež: Šumberška cesta
40, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/06004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnili sklep k Srg 6695/98 –
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5344743
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1999:

28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 45310 Električne inšta-
lacije; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z drugi-

mi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51700
Druga trgovina na debelo; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-401939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06732 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa LEVSTIK, sistemi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Krovska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30071/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 1243284
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 17.

Rg-401941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06769 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa KGS-PLIN, podjetje za distribucijo
plina in kontrolo plinskih naprav, d.o.o.,
sedež: Valburga 118, 1216 Smlednik,
pod vložno št. 1/16832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5631165
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Grandovec Jana, Smled-

nik, Valburga 118, vstop 20. 11. 1998, vlo-
žek 98.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1999:
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
45210 Splošna gradbena dela; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 60300
Cevovodni transport; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 3. 1999:
517 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-401942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06800 z dne 19. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MEDIA, storitve in trgovinska dejav-
nost, d.o.o., sedež: Poljanska cesta 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5301963
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelja: Srakar Ljubica in Srakar

Mihael, oba Medvode, Cesta na Svetje 8,
vstopila 1. 7. 1997, vložila po 1,051.000
SIT, odgovornsot: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
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na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473

Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-401943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06873 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MICAM, export-import d.o.o., sedež:
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/30015/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 1215558
Ustanovitelj: Kerezović Nevenka, izstop

11. 11. 1998; Tafiloski Adžija, Piran, Pod-
vozna c. 16, Lucija, vstop 10. 9. 1997,
vložek 43,711.888,98 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-401945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00784 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa RANKOM, podjetje za inženiring, po-
sredovanje, storitve in trgovino d.o.o., se-
dež: Grahovo 70, 1384 Grahovo, pod vlož-
no št. 1/23458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5787165
Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:

0202 Gozdarske storitve; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1999.

Rg-401947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01230 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa STP OLEUM, družba za zastopanje
in trgovanje, d.o.o., Trzin, sedež: Kidriče-
va 14, 1234 Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/12244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5562015
Firma: LAN-GEA, družba za zastopa-

nje in trgovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: LAN-GEA, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Kidričeva 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Langerholz Bojan, Trzin,

Reboljeva 31, vstop 21. 11. 1991, vložek
2,051.420 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Langerholz Marko, Trzin, Reboljeva 31,
vstop 3. 7. 1995, vložek 48.580 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-401949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01232 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ATAMA, ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, d.o.o., Domžale,
sedež: Ihanska 16, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/31034/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1318527
Firma: ATAMA, agencija za zaposlo-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova

ul. 2/II
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:

7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile.

Rg-401950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01242 z dne 6. 4. 1999 pod št. vložka
1/31757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399268
Firma: HORVATIČ & CO., trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: HORVATIČ & CO.,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Draveljska 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Horvatič Nenad, Brežice,

Gubčeva ulica 20, vstop 20. 11. 1998, vlo-
žek 1,078.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Majce Andrej, Kranj, Valjavčeva ulica
5, vstop 20. 11. 1998, vložek 1,022.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Horvatič Nenad, imenovan 20. 11.
1998; prokurist Majce Andrej, imenovan
20. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
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stroji; 63120 Skladiščenje; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje.

Rg-401951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01244 z dne 9. 4. 1999 pod št. vložka
1/31779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399462
Firma: AMARANTH, finančne storitve,

inženiring in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMARANTH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska c.

50b
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelj: Žužek Dušan, Ljubljana, Ši-

šenska c. 50b, vstop 11. 2. 1999, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žužek Dušan, imenovan 11. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;

7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Dejav-
nost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01260 z dne 24. 3. 1999 pri subjektu
vpisa VMM, Podjetje za trgovino in zasto-
panje, d.o.o., Novo Polje, C. VIII/26,
Ljubljana-Polje, sedež: Novo Polje, C.
VIII/26, 1260 Ljubljana-Polje, pod vlož-
no št. 1/22319/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747708
Osnovni kapital: 3.547.416 SIT
Ustanovitelji: Volčanšek Marko, Kamnik,

Jamova 3, vstop 10. 2. 1993, vložek
2,732.770,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Volčanšek Marjana, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje, C. VIII/26, vstop 10. 2. 1993, vlo-
žek 411.971,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Volčanšek Jani, Ljubljana, Stolnik 3,
Stranje, vstop 20. 6. 1993, vložek
402.674,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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 kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 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 prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške 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; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 85311 Dejavnost domov za sta-
rejše; 85319 Drugo socialno varstvo z nasta-
nitvijo; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-401954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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99/01264 z dne 6. 4. 1999 pri subjektu
vpisa FERMONT, gradbeno, tehnično in
trgovinsko podjetje d.o.o., Mengeš, Hri-
barjeva 22, sedež: Hribarjeva 22, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/22761/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in deleža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782392
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vahtar Robert, Mengeš, Hri-

barjeva 22, vstop 17. 3. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134

Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01266 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu vpi-
sa GROF, d.o.o. uvoz-izvoz, organizacija in
svetovanje, Ljubljana, Neubergerjeva 17,
sedež: Neubergerjeva 17, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, deležev, zastopnikov ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1332384
Firma: RADOX, podjetje za trgovino,

storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: RADOX, d.o.o.
Sedež: 1235 Radomlje, Ravnikarjeva

ulica 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Turk Mirko, izstop 11. 3.

1999; Vovk Gorazd, izstop 11. 3. 1999;
Vodlan Rado, Radomlje, Ravnikarjeva ulica
3, vstop 11. 3. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Vovk Gorazd, razrešen 11. 3. 1999; di-
rektor Vodlan Rado, imenovan 11. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri

prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina 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 pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Dejavnost taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-401957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01271 z dne 15. 4. 1999 pod št. vložka
1/31817/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
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Matična št.: 1399497
Firma: TROL, d.o.o., družba za stori-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Trojar Matevž, Dobrova,

Gabrje 56, vstop 5. 3. 1999, vložek
1,995.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Trojar Marijan, Dobrova, Gabrje 56, vs-
top 5. 3. 1999, vložek 105.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trojar Matevž, imenovan 5. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže: 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, barva-
mi in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-401959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01274 z dne 1. 4. 1999 pod št. vložka
1/31752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399527
Firma: AVBELJ, trgovina in storitve,

k.d.
Skrajšana firma: AVBELJ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 152
Ustanovitelja: Avbelj Jelka, Lukovica,

Krašnja 54, vstop 15. 3. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Ku-
duz Branko, Ljubljana-Šentvid, Medno 80,
vstop 15. 3. 1999, odgovornost: odgovarja
do višine nevplačanega vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Avbelj Jelka, imenovana 15. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 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, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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 valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz pa-
pirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje 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; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke
kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2960 Proizvodnja orožja in
streliva; 2971 Proizvodnja elektirčnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elektirč-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5222 Dejavnost kampov; 5223
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-402048
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06709 z dne 18. 2. 1999 pri subjektu
vpisa OSOLIN MLIN, proizvodnja pre-

hrambenih izdelkov, trgovina, d.o.o.,
Mlinska c. 8, Srednje Jerše, Domžale,
sedež: Mlinska cesta 8, Srednje Jarše,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/20480/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5703581
Osnovni kapital: 3,597.128,60 SIT
Ustanovitelji: Podpeskar Zorman Franc-

ka, izstop 12. 11. 1997; Zabukovec Ivan-
ka, izstop 19. 11. 1997; Zorman Janez,
Domžale, Vodovodna cesta 6b, vstop
24. 11. 1992, vložek 1,546.765,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zabukovec-Blaž
Barbara, Domžale, Ljubljanska cesta 108,
vstop 19. 11. 1997, vložek 503.598 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorman Bojan,
Domžale, Vodovodna cesta 6b, vstop
19. 11. 1997, vložek 1,546.765,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zabukovec Ivanka, razrešena
19. 11. 1997; direktor Zorman Janez, ime-
novan 19. 11. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 15811 De-
javnost pekarn; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1997.

Rg-402051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05417 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DEWI’S, Podjetje za izvoz, uvoz, turi-
zem in organizacijo prireditev, d.o.o. Ljub-
ljana, sedež: Neubergerjeva 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07026/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5381568
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Rož-

no dolino 34.

Rg-402053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05495 z dne 11. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GALJOT, Trgovsko podjetje na de-
belo in drobno d.o.o., Stahovica, Zagori-
ca 8a, sedež: Zagorica 8a, 1242 Stahovi-
ca, pod vložno št. 1/04773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5334071
Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1999:

5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 9. 1998.

Rg-402055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06220 z dne 4. 2. 1999 pri subjektu
vpisa LESNINA LGM, trgovsko podjetje za
les in gradbeni material p.o., sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev,
dejavnosti, datuma in tipa zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5214033
Firma: LESNINA LGM, trgovsko pod-

jetje za les in gradbeni material, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNINA LGM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 288,912.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
28,892.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložek 28,890.000 SIT,
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložek 215,226.000 SIT,
Horvat Vlado, Ljubljana, Delakova 8, vložek
256.000 SIT, Horvat Matej, Ljubljana, Dela-
kova 8, vložek 72.000 SIT, Horvat Barbara,
Ljubljana, Delakova 8, vložek 72.000 SIT,
Ogrinc Ana, Ljubljana, Brajnikova 37, soimet-
nica skupnega poslovnega deleža v višini
18.000 SIT, Fortuna Fanci, Dol pri Ljubljani,
Dolsko 28, soimetnik skupnega poslovnega
deleža v višini 18.000 SIT, Fortuna Denis,
Litija, Ul. solidarnosti 4, soimetnik skupnega
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poslovnega deleža v višini 18.000 SIT, For-
tuna Luka, Litija, Ul. solidarnosti 4, soimetnik
skupnega poslovnega deleža v višini 18.000
SIT, Fortuna Zdenka, Litija, Ul. solidarnosti
4, soimetnica skupnega poslovnega deleža
v višini 18.000 SIT, Kralj Suzana, Jesenice,
Javorniški rovt 42, soimetnica skupnega po-
slovnega deleža v višini 18.000 SIT, Kikelj
Vanja, Jesenice, Tomšičeva 21c, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 16.000
SIT, Hrast Oton, Blejska Dobrava, Blejska
Dobrava 85i, soimetnik skupnega poslovne-
ga deleža v višini 16.000 SIT, Zorman An-
ton, Cerklje, Dvorje 6, soimetnik skupnega
poslovnega deleža v višini 20.000 SIT, Sirec
Vinko, Kranj, Rupa 13a, soimetnik skupnega
poslovnega deleža v višini 20.000 SIT, Re-
snik Marjeta, Kranj, J. Duharja 4, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 22.000
SIT, Krančan Draga, Kranj, Bavdkova 18,
soimetnica skupnega poslovnega deleža v
višini 22.000 SIT, Krančan Borut, Kranj,
Bavdkova 18, soimetnik skupnega poslov-
nega deleža v višini 22.000 SIT, Jurgele Sne-
žana, Ljubljana, Neubergerjeva 21, soimet-
nica skupnega poslovnega deleža v višini
14.000 SIT, Jeras Anica, Mavčiče, Mavčiče
111, soimetnica skupnega poslovnega dele-
ža v višini 14.000 SIT, Cvenkel Urška, Pod-
nart, Ljubno 69, soimetnica skupnega po-
slovnega deleža v višini 22.000 SIT, Bratož
Mitja, Kranj, Gosposvetska 5, soimetnik
skupnega poslovnega deleža v višini 22.000
SIT, Bizjak Silva, Preddvor, Zg. Bela 44, so-
imetnica skupnega poslovnega deleža v viši-
ni 22.000 SIT, Recek Matej, Ljubljana, Ker-
maunerjeva ulica 16, soimetnik skupnega po-
slovnega deleža v višini 22.000 SIT, Recek
Marinka, Ljubljana, Kermaunerjeva ulica 16,
soimetnica skupnega poslovnega deleža v
višini 22.000 SIT, Papič Bojan, Tolmin, Tu-
mov drevored 17a, soimetnik skupnega po-
slovnega deleža v višini 20.000 SIT, Papič
Anka, Ljubljana, Vurnikova 9, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 20.000
SIT, Papič Ferdo, Tolmin, Tumov drevored
17a, soimetnik skupnega poslovnega dele-
ža v višini 20.000 SIT, Papič Rok, Ljubljana,
Vurnikova 9, soimetnik skupnega poslovne-
ga deleža v višini 20.000 SIT, Vidmar Leo-
pold, Medvode, Grajzerjeva ul. 2, vložek
320.000 SIT, Vidmar Ladislav, Medvode,
Grajzerjeva ul. 2, vložek 98.000 SIT, Nardin
Flavij, Solkan, Cesta IX. korpusa 56, vložek
294.000 SIT, Križnar Lucija, Ljubljana, Vr-
hovčeva 10, vložek 18.000 SIT, Salkič Ner-
min, Ljubljana, Reška ul. 17, vložek 42.000
SIT, Salkič Ema, Ljubljana, Reška ul. 17,
vložek 42.000 SIT, Salkič Hasan, Ljubljana,
Reška ul. 17, vložek 116.000 SIT, Napast
Rafael, Ljubljana, Vižmarska pot 6, vložek
294.000 SIT, Dečko Robert, Velenje, Ker-
snikova 12, vložek 256.000 SIT, Keber Ma-
rija, Ljubljana-Polje, Polje, Cesta XVI/14, vlo-
žek 294.000 SIT, Jazbec Petra, Škofja Lo-
ka, Puščal 6, vložek 182.000 SIT, Babotov
Aco, Ljubljana, Ul. Vide Pregarc 13a, vložek
220.000 SIT, Božič Bojan, Radeče,Ul.
11. maja 1, vložek 256.000 SIT, Berglez
Jurij, Škofja Loka, Grahovo naselje 38, vlo-
žek 220.000 SIT, Trstenjak Slavko, Ljublja-
na, Mucherjeva ul. 4, vložek 146.000 SIT,
Trstenjak Stana-Vera, Ljubljana, Mucherjeva
ul. 4, vložek 256.000 SIT, Trstenjak Ljudmi-
la, Ljubljana, Mucherjeva ul. 4, vložek

72.000 SIT, Trstenjak Alojz, Ljubljana, Muc-
herjeva ul. 4, vložek 294.000 SIT, Prelesnik
Tadej, Ribnica, Hrovača 13, vložek 220.000
SIT, Gale Borut, Ljubljana, Koroška ul. 24,
vložek 220.000 SIT, Gale Marjan, Ljubljana,
Voduška ul. 12, vložek 294.000 SIT, Napast
Rafko, Ljubljana-Šentvid, Vižmarska pot 6,
vložek 146.000 SIT, Napast Igor, Ljublja-
na-Šentvid, Vižmarska pot 6, vložek 146.000
SIT, Napast Ema-Emalija, Ljubljana-Šentvid,
Vižmarska pot 6, vložek 290.000 SIT, Lućič
Ratko, Ljubljana, Gornji trg 10, vložek
294.000 SIT, Janežič Marija, Šmarje-Sap,
Zgornja Slivnica 22, vložek 72.000 SIT,
Špec Justina, Ljubljana, Ul. Vidmarja Tram-
puža 10, vložek 256.000 SIT, Sušnik Mar-
jetka, Litija, Spodnji Hotič 39, vložek
256.000 SIT, Dečko Ivana, Velenje, Kersni-
kova 12, vložek 294.000 SIT, Dečko Karel,
Velenje, Kersnikova 12, vložek 294.000 SIT,
Šolar Jože, Lesce, Na trati 14, vložek
220.000 SIT, Šolar Miha, Lesce, Na trati
14, vložek 72.000 SIT, Šolar Rok, Lesce,
Na trati 14, vložek 72.000 SIT, Šolar Grega,
Lesce, Na trati 14, vložek 72.000 SIT, Ka-
pelj Frančiška, Pivka, Kolodvorska c. 35,
vložek 294.000 SIT, Zidar Andrej, Kranj, Pla-
nina 22, vložek 116.000 SIT, Jerič Irena,
Mengeš, Grobeljska cesta 14, vložek
220.000 SIT, Smole Sonja, Medvode, Zbilje
39, soimetnica skupnega poslovnega dele-
ža v višini 22.000 SIT, Smole Jože, Škofja
Loka, Novi svet 9, soimetnik skupnega po-
slovnega deleža v višini 22.000 SIT, Smole
Silva, Škofja Loka, Novi svet 9, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 22.000
SIT, Smole Blaž, Medvode, Zbilje 39, so-
imetnik skupnega poslovnega deleža v višini
22.000 SIT, Kamenik Mitja, Velenje, Edvar-
da Kardelja 9, vložek 36.000 SIT, Arlič Hil-
da, Dobrna, Klanc 64b, vložek 322.000 SIT,
Bojc Janez, Ljubljana, Vdovjež 11, vložek
236.000 SIT, Mutić Safet, Ljubljana, Ul. Ane
Ziherlove 4, vložek 186.000 SIT, Mutić Na-
siha, Ljubljana, Ul. Ane Ziherlove 4, vložek
186.000 SIT, Trojar-Bauer Nada, Škofja Lo-
ka, Godišč 68, vložek 220.000 SIT, Trojar
Zoran, Škofja Loka, Godišč 68, vložek
178.000 SIT, Kamenik Ajda, Velenje, Kar-
deljev trg 10, vložek 36.000 SIT, Kamenik
Stanka, Velenje, Kardeljev trg 10, vložek
86.000 SIT, Jerič Terezija, Mengeš, Gro-
beljska c. 14, vložek 294.000 SIT, Jerič
Leo, Mengeš, Grobeljska c. 14, vložek
256.000 SIT, Jerič David, Mengeš, Grobelj-
ska c. 14, vložek 72.000 SIT, Jerič Karmen,
Mengeš, Grobeljska c. 14, vložek 72.000
SIT, Avdič Margareta, Dobrna,Klanc 64b, vlo-
žek 28.000 SIT, Kogovšek Cvetka, Petrov-
če, Levec 42, vložek 66.000 SIT, Frančeškin
Ljubica, Celje, Erjavčeva 16a, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 30.000
SIT, Simonič Davor, Celje, Na zelenici 2,
soimetnik skupnega poslovnega deleža v vi-
šini 30.000 SIT, Simunič-Hrušovar Cvetka,
Celje, Na zelenici 2, soimetnica skupnega
poslovnega deleža v višini 30.000 SIT, Si-
munič Ines, Celje, Na zelenici 2, soimetnica
skupnega poslovnega deleža v višini 30.000
SIT, Frece Stanislav, Velenje, Cesta na vrta-
če 5, soimetnik skupnega poslovnega dele-
ža v višini 30.000 SIT, Planinšek Darja, Tr-
novlje pri Celju, Trnoveljska c. 108, vložek
148.000 SIT, Orač Marjana, Celje, Ljubljan-
ska c. 15, vložek 142.000 SIT, Orač Martin,

Celje, Ljubljanska c. 15, vložek 28.000 SIT,
Adrović Sefadin, Ljubljana, Zvezda 1, vložek
170.000 SIT, Oštir Uroš, Logatec, Tržaška
87b, vložek 108.000 SIT, Oštir Ivan, Loga-
tec, Kalce 24 I, vložek 232.000 SIT, Hudej
Sonja, Velenje, Kersnikova 33, vložek
170.000 SIT, Hudej Nika, Velenje, Kersni-
kova 33, vložek 60.000 SIT, Tkavc Božo,
Petrovče, Petrovče 265, vložek 116.000
SIT, Tkavc Ana, Petrovče, Petrovče 265, vlo-
žek 36.000 SIT, Tkavc Maša, Petrovče, Pe-
trovče 265, vložek 36.000 SIT, Oštir Ivan,
Ljubljana, Ložarjeva ul. 20, vložek 60.000
SIT, Oštir Martin, Ljubljana, Ložarjeva ul. 20,
vložek 60.000 SIT, Oštir Ana, Ljubljana, Lo-
žarjeva ul. 20, vložek 60.000 SIT, Oštir Na-
dija, Ljubljana, Ložarjeva ul. 20, vložek
194.000 SIT, Podvratnik Andrej, Velenje,
Čopova c. 12, vložek 194.000 SIT, Peroša
Iztok, Portorož, Senčna pot 40, vložek
170.000 SIT, Peroša Lidija, Portorož, Senč-
na pot 40, vložek 170.000 SIT, Peroša Sil-
vo, Piran, Dantejeva 35, vložek 232.000 SIT,
Oštir Karolina, Portorož, Liminjanska 83, Lu-
cija, vložek 232.000 SIT, Oštir Anton, Izola,
Alietova 20, vložek 464.000 SIT, Oštir Ire-
na, Izola, Alietova 20, vložek 146.000 SIT,
Stanišič Sretan, Koper, Sreberničeva 7, vlo-
žek 170.000 SIT, Stanišič-Avbelj Olga, Pi-
ran, Marušičeva 14, vložek 146.000 SIT,
Stanišič Dany, Piran, Marušičeva 14, vložek
60.000 SIT, Stanišič Diana, Piran, Maruši-
čeva 14, vložek 60.000 SIT, Čač Mitja, Ko-
per, Garibaldijeva ul. 7, vložek 96.000 SIT,
Škulj Ivana, Velike Lašče, Karlovica 13, vlo-
žek 232.000 SIT, Giromi Uroš, Velike Lašče,
Karlovica 13, vložek 108.000 SIT, Teodoro-
vič Karl, Ljubljana, Dolenjska c. 40, vložek
232.000 SIT, Teodorovič Ljudmila, Ljublja-
na, Dunajska c. 40, vložek 232.000 SIT,
Teodorovič Drago, Ljubljana, Dunajska c. 40,
vložek 194.000 SIT, Teodorovič Irena, Ljub-
ljana, Reboljeva ul. 2, vložek 194.000 SIT,
Teodorovič Simon, Ljubljana, Reboljeva ul.
2, vložek 60.000 SIT, Teodorovič Jure, Ljub-
ljana, Reboljeva ul. 2, vložek 60.000 SIT,
Petek Edvard, Ljubljana, Mokriška ul. 54,
vložek 154.000 SIT, Škulj Mirko, Velike
Lašče, Karlovica 13, vložek 232.000 SIT,
Jug Lepold, Ljubljana, Mokriška ul. 54,
vložek 136.000 SIT, Zupanek Agata, Ljublja-
na, Scopolijeva 1, vložek 34.000 SIT, Šuli-
goj Zora, Celje, Na otoku 15, vložek
150.000 SIT, skupni poslovni delež 1, vlo-
žek 18.000 SIT, skupni poslovni delež 2,
vložek 16.000 SIT, skupni poslovni delež 3,
vložek 20.000 SIT, skupni poslovni delež 4,
vložek 22.000 SIT, skupni poslovni delež 5,
vložek 14.000 SIT, skupni poslovni delež 6,
vložek 22.000 SIT, skupni poslovni delež 7,
vložek 20.000 SIT, skupni poslovni delež 8,
vložek 22.000 SIT, skupni poslovni delež,
vložek 30.000 SIT – vsi vstopili 4. 3. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Dečko Robert, razrešen 22. 9.
1998 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
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4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno skruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje

drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja iz p.o. v d.o.o. na podlagi
soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo opr. št. LP
01466/01174-98/JR z dne 28. 10. 1998.

Rg-402056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06596 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SLOFIT, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Župančičeva ul. 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5950538
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska c. 343
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 10. 1998.

Rg-402057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07228 z dne 16. 2. 1999 pod št. vložka
1/31561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353985
Firma: LINK CONSULTING, računal-

niški inženiring in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: LINK CONSULTING

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

govornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Pod vrbami 34
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lemut Zoran, Portorož, Uli-

ca borcev NOB 19, Lucija, vstop 7. 12.
1998, vložek 1,575.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lemut Loris, Ljubljana, Pod
vrbami 34, vstop 7. 12. 1998, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lemut Zoran, imenovan 7. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-402280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00035 z dne 2. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ALPE AIR, podjetje za turizem, tr-
govino in zračni promet, d.o.o., sedež:
Glavarjeva 49, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31170/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1328379
Ustanovitelja: Budak Divko, Dunaj-Fisc-

hamend, Wienerstrasse 17, vstopil 7. 10.
1998, vložil 1,029.000 SIT, in Vidnjevič
Mihael, Ljubljana, Glavarjeva ulica 49, vsto-
pil 5. 1. 1999, vložil 1,071.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Budak Divko, imenovan 8. 10. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 1. 1999.

Rg-402281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00020 z dne 22. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1363204
Firma: GIRON, svetovanje in inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GIRON, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Ob stu-

dencu 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanoviteljica: Anžur Aleksandra, Ljub-
ljana-Polje, Ob studencu, vstopila 29. 12.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Anžur Aleksandra, imenovana
29. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Oglaševanje.

Rg-402282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07195 z dne 18. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31417/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353926
Firma: ĆIRO BJELIČIĆ & CO., strojni

ometi in fasade, d.n.o.
Skrajšana firma: ĆIRO BJELIČIČ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Vide

Pregarčeve 43
Ustanovitelja: Bjeličić Mladen, Ljubljana,

Ulica Vide Pregarčeve 43, in Bjeličić Mile-
na, Doboj, Ostružnja Gornja bb, vstopila
16. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bjeličić Mladen in Bjeličić Milena,
imenovana 16. 12. 1998.

Rg-402282a
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00276 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ĆIRO BJELIČIĆ & CO., strojni ome-
ti in fasade, d.n.o., sedež: Ulica Vide Pre-
garčeve 43, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31417/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 7195/98
zaradi dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1353926
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 2222

Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7470 Čiščenje stavb; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-402284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07189 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SIGNACO, podjetje za proizvodnjo
prometnih, neprometnih znakov in ob-
vestil, d.o.o., Trzin, Jemčeva 21, Men-
geš, sedež: Trzin, Jemčeva 21b, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/27991/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihoci Željko, razrešen 1. 11. 1998;
direktor Babnik Aleš, Trzin, Jemčeva 21,
imenovan 1. 11. 1998.

Rg-402285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07187 z dne 1. 2. 1999 pod št. vložka
1/31514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1358502
Firma: ISCG AVTO ŠOLA LONČAR,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Kolodvorska 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: ISCG, d.o.o., Domžale,

Kolodvorska 6, vložil 1,029.000 SIT, in Lon-
čar Marko, Lukovica, Šentvid pri Lukovici
31, vložil 1,071.000 SIT – vstopila 7. 12.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lončar Marko, imenovan 7. 12. 1998.
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Člani nadzornega sveta: Kogej Matevž,
Lončar Barbara in Cerar Ana, vstopili 7. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-402286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07183 z dne 1. 2. 1999 pri subjektu
vpisa JUVENAL, Podjetje za trgovino in
marketing, d.o.o., Menardova ul. 59,
Ljubljana, sedež: Menardova ul. 59,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, firme,
ustanoviteljev, zastopnika, naslova zastop-
nika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5542863
Firma: JUVENAL, Podjetje za trgovino

in marketing, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubeljska 17
Ustanovitelja: Rodman Nada, izstopila

4. 12. 1998; Rodman Tomaž, Ljubljana,
Ljubeljska 17, vstopil 4. 12. 1998, vložil
1,643.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Rodman Nada, razrešena 4. 12. 1998;
Rodman Tomaž, razrešen 4. 12. 1998 kot
zastopnik in imenovan za direktorja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1998.

Rg-402290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07145 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NEW CENTURY, d.o.o., Podjetje za
mednarodno trgovino in proizvodnjo,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5985412
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolsko 18.

Rg-402297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07123 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MOSQUITO, podjetje za gostinstvo,
trgovino in turizem, d.o.o., sedež: Kole-
zijska 36, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23470/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, naslova sedeža, ustanoviteljev, zastop-
nikov in družbene pogodbe ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769639
Firma: MOSQUITO, gostinstvo in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: MOSQUITO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Prule 10
Ustanovitelja: Lubej Andrej, izstopil 4. 2.

1998; Jerman Jurij, Ljubljana, Hladilniška
pot 1b, in Kašić Petra, Mirna, Cesta na

Gradec 6, vstopila 16. 11. 1998, vložila po
751.700 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lubej Andrej, razrešen 16. 11. 1998;
direktor Jerman Jurij in zastopnica Kašič
Petra, ki zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja, imenovana 16. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 11. 1998.

Rg-402300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07117 z dne 7. 1. 1999 pod št. vložka
1/31432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353829
Firma: LOPATA, storitvena d.o.o.
Skrajšana firma: LOPATA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
Ustanovitelji: JAVICO, turizem in marke-

ting, d.o.o., Solčava, Logarska dolina 10,
vložil 1,000.000 SIT, TAJA HOLDING AG,
Glarus, Hauptstrasse 49, p.p. 736, vložil
4,500.000 SIT, in CATCO, FINAN-
ZIERUNGS UND BETEILIGUNGS-AG, Gla-
rus, Hauptstrasse 49, p.p. 736, vložil
4,500.000 SIT – vstopili 8. 12. 1998, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koulen Horst Gottwald Adolf, Munc-
hen, Zambonini Strasse 43, in prokuristka
Plesnik Martina, Solčava, Logarska dolina
10, imenovana 7. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
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na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih 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 nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-402313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05767 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa INTERCOMERCE-SL, Podjetje za
proizvodnjo, uvoz in izvoz, turizem in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Podu-
tiška 94, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5419093
Ustanoviteljica: Götzl Mirko, izstopil

1. 10. 1998; Gotzl Jasna, Ljubljana, Krivec
26, vstopila 1. 10. 1998, vložila 1,504.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-402326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04646 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12484/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa in datu-
ma za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5497159
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bele Vilibald, Ljubljana, Ul. molniške
čete 1, ki od 28. 8. 1997 zastopa družbo
kov v.d. direktorja.

Rg-402327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04201 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJANA,
družba z omejeno odgovornostjo, sedež:
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12484/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
1205/97 – spremembo ustanoviteljev in
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5497159

Ustanoviteljica: GRADIS, Gradbeno pod-
jetje Jesenice, p.o., GRADIS, Industrijsko
podjetje gradbenih izdelkov, Ljubljana, in
Slovenska razvojna družba, d.d., izstopili
19. 12. 1997; AKTIVA AVANT I PID, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 156, vstopila 19. 12.
1997, vložila 32,747.236,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-402332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06511 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA FILHARMONIJA, se-
dež: Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00879/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5053242
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Šinigoj Boris, razrešen 1. 11. 1998,
direktorica Menart Mojca, Ljubljana, Rusja-
nov trg 1, imenovana 1. 11. 1998.

Rg-402338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07083 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SOTOČJE, podjetje za storitve, go-
stinstvo in turizem, trgovino, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Cesta komandanta Staneta
12, Medvode, sedež: Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/11467/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova sede-
ža, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5463190
Firma: SOTOČJE, d.o.o., podjetje za

storitve, gostinstvo in turizem, trgovino,
uvoz in izvoz

Sedež: 1215 Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 14

Ustanovitelji: Kuk Marta, izstopila
26. 10. 1998; Glažar Tomaž, Ljubljana-Šen-
tvid, Hafnerjeva 1, vložil 901.983 SIT, Ma-
snikosa Cirila, Medvode, Zgornje Pirniče
90b, vložila 518.961 SIT, in Zadravec Fra-
njo, Medvode, Škofjeloška 19, vložil
464.931 SIT – vstopili 22. 1. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-402339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07312 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GOSTINSKO PODJETJE FIGOVEC,
d.o.o., Koblarjeva 34, Ljubljana, sedež:
Koblarjeva 34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04595/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5001200
Ustanovitelja: Gostinsko podjetje Figo-

vec, d.o.o., Koblarjeva 34, Ljubljana, vsto-
pilo 17. 8. 1996, vložilo 402.800 SIT, in
Simončič Darko, Ljubljana, Štihova 25, vsto-
pil 25. 2. 1998, vložil 7,391.200 SIT – od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-402350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00859 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa UNIVIT HOLDING, d.d., uvoz, izvoz,
promet blaga na veliko, inženiring, se-
dež: Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/01519/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Osole Andrej, razrešen 1. 2. 1999;
direktorica Krapš Rejc Andrejka, Idrija, Voj-
skarska 23a, imenovana 1. 2. 1999.

Rg-402351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00862 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VRTEC URŠA, sedež: Slamnikarska
26, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/30072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa in datuma zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 1228102
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bi-

tenc Darka, Kamnik, Groharjeva 2, razreše-
na 10. 7. 1998 kot zastopnica in imenova-
na za ravnateljico.

Rg-402355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01064 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BPD FIDA, d.o.o., borzno posred-
niška družba, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5887224
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT
Ustanovitelj: KOMPONENTE – SISTE-

MI, Trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Kotnikova 28, vstopil 24. 2. 1999, vložil
30,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 2. 1999.

Rg-402359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01201 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA,
sedež: Rodičeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19112/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5642574
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 80210

Srednješolsko splošno izobraževanje.

Rg-402360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01216 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SIPRAS – RAZINGER ŠTEFAN, pod-
jetje za proizvodnjo, inženiring, counsal-
ting, notranjo in zunanjo trgovino, go-
stinstvo, športno rekreacijo, k.d., Radom-
lje, sedež: Kolovec 9, 1235 Radomlje, pod
vložno št. 1/07204/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti ter preobli-
kovanje iz k.d. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5909678
Firma: SIPRAS, podjetje za proizvod-

njo, inženiring, counsalting, notranjo in
zunanjo trgovino, gostinstvo, športno re-
kreacijo, d.o.o.



Stran 5538 / Št. 83 / 14. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,102.083 SIT
Ustanovitelja: Razinger Štefan in Razin-

ger Irena, oba iz Radomelj, Kolovec 9, iz-
stopila iz k.d. in vstopila v d.o.o. 26. 4.
1999, vložila po 1,051.041,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 34100
Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje.

Rg-402362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01219 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa AVANTA REAL, d.d., nepremičnin-
ska družba, Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 1213903
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 11. 3. 1999.

Rg-402363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01220 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD,
sedež: Na Gaju 2, 1210 Ljubljana-Šent-
vid, pod vložno št. 1/01231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnic s temile podatki:

Matična št.: 5084407
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Vincek Marija, razrešena 27. 10.
1998; zastopnica Siard Magda, Ljubljana,
Na gmajni 9, imenovana 28. 10. 1998,
zastopa šolo kot pomočnica ravnateljice,
in Lamut Nevenka, Ljubljana-Šmartno,
Spodnje Gameljne 84, razrešena 24. 9.
1998 kot zastopnica in imenovana za rav-
nateljico.

Rg-402365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01252 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Zdravstveni dom Ljubljana, sedež:
Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00420/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5056063
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28.

Rg-402378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01490 z dne 23. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ASW, družba za izdelavo računal-
niških programov, d.o.o., sedež: Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5931851
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vlastelica Niko, razrešen 11. 3. 1999;

prokurist Pervanje Klavdij, Kranj, Kališka 1,
imenovan 11. 3. 1999.

Rg-402380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01618 z dne 28. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MOTEL GROSUPLJE, d.d., sedež:
Ljubljanska 65, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/03524/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala in sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala z novimi vložki ter spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5000530
Osnovni kapital: 148,326.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 8.

1998 o poenostavljenem zmanjšanju osnov-
nega kapitala z dosedanjih 177,998.000
SIT na 88,999.000 SIT s prenosom zneska
88,999.000 SIT osnovnega kapitala v re-
zerve.

Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 8.
1998, da se osnovni kapital z novimi vložki
poveča za 59,327.000 SIT, tako da ta po
povečanju znaša 148,326.000 SIT.

Rg-402386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01668 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KD MARK, investicije in promet z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27548/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5935741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Winkler Aleš, razrešen 11. 12. 1998;
direktor Škabar Matjaž, Domžale, Rožičeva
12, imenovan 1. 4. 1999.

Rg-402393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01277 z dne 19. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31830/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399551
Firma: TV-IN, televizijska investicijska

družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TV-IN, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jelenič-Novak Mitja, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 124, vložil
2,060.000 SIT, IMPALER BROADCASTING
SYSTEM, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50, vlo-
žil 2,010.000 SIT, Vezovnik Igor, Koper, Ber-
netičeva ulica 12, vložil 10.000 SIT, Svetlin
Andrej, Domžale, Miklošičeva ulica 11, vložil
10.000 SIT, in Rozman Igor, Ljubljana, Pot v
Čeželj 16, vložil 10.000 SIT – vstopili 10. 2.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Vezovnik Igor, imenovan 10. 2.
1999.

Člani nadzornega sveta: Jelenič-Novak
Mitja, predsednik, Svetlin Andrej in Rozman
Igor, vstopili 10. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

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

Rg-402408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00991 z dne 28. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31855/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387537
Firma: AKOS, podjetje za trgovino,

marketing, izvoz-uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: AKOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska 49
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Muller Christian, Kempten,

Schumacherring 9, in Homan Tomo, Trzin,
Kidričeva 77, vstopila 26. 2. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Muller Christian in Homan Tomo,
imenovana 26. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
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Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 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 kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;

55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-402411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02133 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu
vpisa SVEA INTERNATIONAL, podjetje za
telemarketing, d.o.o., Slovenska c. 56,
Ljubljana, sedež: Slovenska c. 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25707/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5846935
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Deu Tatjana, Ljubljana, Einspieler-
jeva 5a, imenovana 11. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-402414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01093 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa PROINST – BOBIČ & CO., podjetje
za projektiranje, inženiring in izvajanje
vseh vrst cevnih instalacij, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Žigonova 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1338633
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 2913

Proizvodnja pip in ventilov; 4532 Izolacijska
dela; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in teh-

nično svetovanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 3. 1999.

Rg-402421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01590 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa BUH EXPO, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., sedež: Verovškova 60a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12966/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5516706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Buh Bogomir, Trzin, Na jasi 3, imeno-
van 24. 3. 1999.

Rg-402429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00937 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DOM INTERIER, trgovina in proizvod-
nja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Celovška 252,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/30641/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki

Matična št.: 1279025
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 152.

Rg-402508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00546 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TEGA, tekstilna galanterija, d.o.o.,
sedež: Ulica Franca Mlakarja 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1293648
Ustanovitelji: Rastko Korošec, ki je vložil

1,070.000 SIT, ter Sara Korošec, Črtomir
Korošec in Jernej Korošec, ki so vložili po
35,310.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Kantetova
89, vstopili 31. 3. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1999.

Rg-402442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05778 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GML, podjetje za gradbeno, trgo-
vinsko in gostinsko dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 269, sedež: Ce-
lovška 269, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5352738
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelja: Grabus Mustafa, Ljublja-

na, Celovška 269, vstopil 23. 3. 1990, vlo-
žil 4,687.502,60 SIT, in Grabus Husein,
Travnik, Krpeljiči 15, vstopil 15. 9. 1994,
vložil 312.497,40 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-402443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06592 z dne 7. 4. 1999 pri subjektu
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vpisa BALON COMMERCE, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Domžale, sedež:
Perkova 17, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04950/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5405734
Ustanovitelji: Smolnikar Janez, Domža-

le, Perkova 17, vstopil 17. 2. 1990, vložil
22,408.683 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Smolikar Marija, izstopila 6. 6. 1997;
Loncnar Martina, Domžale, Pot za Bistrico
36, vstopila 6. 4. 1992, vložila 3,344.580
SIT, Etemaj Smajo, Domžale, Miklošičeva
28, vstopil 17. 2. 1990, vložil 7,692.533
SIT, PROMED AG, Vaduz, vstopil 6. 11.
1998, vložil 36,232.944 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-402509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00545 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ENVITA, podjetje za posredovanje,
trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vrhovci c. IV/4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanovitelja deleža, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5908370
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: dr. Gantar Anton, Ljubljana,

Vrhovci, C. IV/4, vstopil 29. 5. 1995, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Koselj Viktor, izstopil 31. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1998.

Rg-402510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00582 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LEKS, podjetje za čiščenje objek-
tov, dezinfekcijo, dezinsekcijo in derati-
zacijo ter sanitarno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Preglov trg 3, sedež: Preglov
trg 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sede-
ža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5336970
Firma: LEKS, podjetje za čiščenje ob-

jektov, dezinfekcijo, dezinsekcijo in de-
ratizacijo ter sanitarno svetovanje, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 155
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 3720

Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-

kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 5530 Dejavnost prehrema-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7470 Čiščenje stavb; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1999.

Rg-402514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01100 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ARREDA, trgovinsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Rimska 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26137/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnikov in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5879299
Ustanoviteljica: STUDIO ARREDO,

S.R.L., Padova, Via Castelfranco 1, izsto-
pil 4. 7. 1997; Paccagnan Gustavo in Pac-
cagnan Lorenzo, izstopila 30. 12. 1997,
in Košarič Dragoslav, izstopil 10. 2. 1999;
Pavešić Miljana, Ljubljana, Ul. Angelce
Ocepkove 5, vstopila 30. 12. 1997, vloži-
la 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košarič Dragoslav, razrešen 24. 10.
1996, ter prokurista Paccagnan Gustavo in
Bettin Paolo, razrešena 11. 2. 1999; Pave-
šić Miljana, razrešena 11. 2. 1999 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1999.

Rg-402515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00580 z dne 12. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KASANDRA, gostinstvo, storitve, tr-
govina, d.o.o., Medvode, Kalanova ulica
7, sedež: Kalanova ulica 7, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/24207/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5800099
Firma: KASANDRA, gostinstvo, stori-

tve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KASANDRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 136.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

30.12. 1998.

Rg-402516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00618 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARCH INVEST, inženiring,
consulting, nepremičnine, projektira-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dergo-
maška 70, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13432/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 5524237
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7.

Rg-402518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01125 z dne 13. 4. 1999 pri subjektu
vpisa LORIC-KNJIGOVODSKE USLUGE,
d.o.o., sedež: Pavšičeva 29, 1370 Loga-
tec, pod vložno št. 1/03321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo skrajšane firme, naslova sedeža, kapita-
la, ustanoviteljev, deleža, zastopnikov, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5350042
Skrajšana firma: LORIC, d.o.o.
Sedež:  1370  Logatec,  Tovarniška

c. 12h
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Damjan, izstopil

17. 2. 1999; Chersevanich Petkovšek Ma-
rina, Logatec, Pavšičeva 29, vstopila 17. 2.
1999, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Petkovšek Damjan in Murn Vera,
razrešena 17. 2. 1999; direktorica Cherse-
vanich Petkovšek Marina, imenovana 17. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74820 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 2. 1999.

Rg-402522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01717 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VABI-SCO INTERNATIONAL, prevo-
zi, špedicija, trgovina in proizvodnja,
z.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška c. 145,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5879230
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bau Bojan, razrešen 1. 3. 1999;
zastopnica Jordan Ana-Marija, Ribnica, Go-
renjska c. 64, imenovana 1. 3. 1999, kot
predsednica zadruge zastopa zadrugo neo-
mejeno.

Rg-402528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01710 z dne 16. 4. 1999 pri subjektu
vpisa ARMOBIL ULE & CO., trgovina in
storitve, d.n.o., sedež: Podgora 34, 1386
Stari trg, pod vložno št. 1/22350/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
in spremembo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5773547
Dejavnost, izbrisana 16. 4. 1999:

28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 28511
Prekovanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga
popravila, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1999.

Rg-402535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00181 z dne 29. 4. 1999 pri subjektu
vpisa FIPROM-WIRE, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva 13-15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5504783
Osnovni kapital: 75,000.000 SIT
Ustanovitelj: FIDIE INTERNATIONAL

LIMITED, London Wih, Ohq, 66 Wigmore
Street, izstopil 27. 11. 1998; CASHTON
HOLDING LIMITED, Lake Building, drugo
nadstropje, P.O., Box 3161 , Road Town,
Tortola, Lake Building, 2. nadstropje, vsto-
pil 27. 11. 1998, vložil 75,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 11. 1998.

Rg-402542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00764 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS KODEKS, intelektualne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4,
sedež: Pražakova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13076/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5516803
Ustanovitelj: KOMPAS CONSULTING,

d.d., Ljubljana, Dvoržakova 11a, izstopil
21. 12. 1998; KOMPAS KODEKS, d.o.o.,
Ljubljana, Pražakova 4, vstopil 21. 12.
1998, vložil 1,272.404 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-402549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07415 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TIPOGRAFIJA, podjetje za grafične
storitve, d.o.o., Celovška 25, Ljubljana,
sedež: Celovška 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20545/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5696569

Firma: TIPOGRAFIJA, družba za gra-
fične storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TIPOGRAFIJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 13,266.000 SIT
Ustanovitelja: Erjavec Lidija in Erjavec

Jurij, oba iz Grosuplja, Prešernova cesta 4,
vstopila 27. 11. 1992, vložila po 6,633.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1999.

Rg-402550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07212 z dne 20. 4. 1999 pri subjektu
vpisa Srednja šola za strojništvo v Ljub-
ljani, p.o., sedež: Aškerčeva 7/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00491/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089867
Firma: SREDNJA ŠOLA ZA STROJ-

NIŠTVO LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Aškerčeva ce-

sta 1
Ustanoviteljica: Skupščina mesta Ljub-

ljana, izstopila 30. 1. 1992; Republika Slo-
venija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila
30. 1. 1992, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Jenko Peter, razrešen 28. 2. 1999,
in Verstovšek Alenka, razrešena 1. 9. 1998;
zastopnik Mohorič Ljubomir, Vrhnika, Dobo-
vičnikova 50a, imenovan 1. 3. 1999, zasto-
pa šolo kot v.d. ravnatelja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 80220
Srednješolsko poklicno in strokovno izobra-
ževanje, srednješolsko tehniško in poklicno
izobraževanje.

Rg-402557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07377 z dne 21. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31838/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS v Novi Gorici, spre-
membo sedeža in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5890276
Firma: PHOBOS, Procesna oprema in

inženiring za reguliranje mletja mineral-
nih surovin, d.o.o., Most na Soči

Skrajšana firma: PHOBOS, d.o.o., Most
na Soči

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-
ga 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Barbič Lenart, Most na So-

či, Kozmerice 7a, vstopil 10. 3. 1995, vložil
885.000 SIT, Žakelj Viktor, Žiri, Dobračev-
ska 45, vstopil 26. 1. 1998, vložil 502.500
SIT, in Zadnek Stanko, Ljubljana, Skopska
ulica 2, vstopil 26. 1. 1998, vložil 112.500
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Barbič Lenart, imenovan 26. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-

tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vložno številko 1/03469/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1998.

Rg-402565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18240 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MERCEDES, prevozništvo, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Podmilščakova 21b, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1332422
Firma: MERCEDES, prevozništvo, tr-

govina in gostinstvo, Piškur in ostali,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MERCEDES, Piškur in
ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Piškur Nataša, Ljubljana,
Podmilščakova 21b, in Jerant Mojca, Ljub-
ljana, Linhartova 60, izstopili iz d.o.o. in
vstopili v d.n.o., odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
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tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-402566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01690 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa GAMS, podjetje za trgovino, zasto-
panje in posredništvo, d.o.o., Domžale,
sedež: Triglavska 16, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/11402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5756413
Ustanoviteljica: Juričan Anton, izstopil

3. 6. 1996; Juričan Mojca, Domžale, Tri-
glavska 16, vstopila 30. 3. 1999, vložil
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-402575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03645 z dne 19. 4. 1999 pri subjektu
vpisa HOECHST MARION ROUSSEL, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 22/IX, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5872626
Dejavnost, izbrisana 19. 4. 1999: 2411

Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi

polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6311 Prekladanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8520
Veterinarstvo.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 5. 1998.

Rg-402585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01360 z dne 20. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1387855
Firma: ALTARA NOVAK & CO., družba

za svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: ALTARA NOVAK & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež:  1230  Domžale,  Volfova  uli-

ca 15
Ustanovitelja: Tartara Alenka, Domžale,

Volfova ulica 15, in Novak Pavel, Ljubljana,
Posavskega ulica 14, vstopila 17. 3. 1999,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tartara Alenka, imenovana 17. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-

nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-402586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01368 z dne 21. 4. 1999 pri subjektu
vpisa VERMAT – VERBIČ IN PARTNER,
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proizvodnja, gostinstvo, storitve, d.n.o.,
sedež: Vrhovci, C. III/16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5606403
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 45.

Rg-402590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01990 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa JUPITERUS, Trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hruševo 107,
1356 Dobrova pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/03615/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, naslova in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5853419
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, izbrisana 22. 4. 1999: 11200

Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
63300 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
93030 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 11200
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 74150 De-
javnost holdingov; 74400 Oglaševanje;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 4. 1999.

Rg-402594
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01873 z dne 11. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411446
Firma: TURŠIČ IN ČLANI, storitve in

trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: TURŠIČ IN ČLANI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Cesta v Dole-

njo vas 6
Ustanovitelja: Turšič Alenka in Turšič Ma-

tej, oba iz Cerknice, Cesta v Dolenjo vas 6,
vstopila 9. 4. 1999, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Turšič Alenka, Turšič Matej in Tur-
šič Anton, vsi iz Cerknice, Cesta v Dolenjo
vas 6, imenovani 9. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 85324 Druge socialne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-402597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01282 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu vpi-
sa ADC, Proizvodnja, trgovina in storitve s
področja kmetijstva, d.o.o., Glonarjeva 8,
1000 Ljubljana, sedež: Glonarjeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435617
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 5141 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-402599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02250 z dne 10. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31895/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411853
Firma: BESEDA, knjigarna in galerija,

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Študljanska 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Roman, Domžale,

Študljanska cesta 12, in Kozina Mateja,
Ljubljana, Matjaževa ulica 11, vstopila 29. 4.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kos Roman in Kozina Mateja, ime-
novana 29. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0142 Sto-
ritve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-402600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01257 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa RUS UROŠ, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tr-
žaška 286a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09933/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, deležev in osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5672058
Firma: RR & US, podjetje za proizvod-

njo, gradbeništvo in transport, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: RR & US, d.o.o., Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rus Uroš, Ljubljana, Tr-

žaška c. 286a, vstopil 7. 12. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29210 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštalaci-
je; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
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nah, pretežno z živili; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-402601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01999 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa POWERCOM GABER & GLOBOČNIK,
Proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.,
sedež: Kersnikova ulica 6, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/27966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5949009
Ustanovitelja: Gaber Aleš, izstopil 15. 4.

1999; Gaber Uroš, Dob, Finžgarjeva ulica
20, in Globočnik Gregor, Mengeš, Kersni-
kova ulica 6, vstopila 15. 4. 1999, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gaber Aleš, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Gaber Uroš, in zastopnik Globoč-
nik Gregor, imenovana 15. 4. 999.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve.

Rg-402602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01195 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa EMKA, organizacija, prodaja, po-
sredništvo, svetovanje, uvoz-izvoz, zasto-
panje tujih firm, d.o.o., Kamnik, sedež:
Godič 84a, 1241 Kamnik, pod vložno št.
1/12687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
ležev in naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512301
Osnovni kapital: 7,274.000 SIT
Ustanovitelja: Majdič Marko, Kamnik, Ljub-

ljanska cesta 31, Duplica, vložil 7, 234.720,40
SIT, in Kališnik-Majdič Magda, Stahovica, Go-
dič 84, vložila 39,279.60 SIT, vstopila 22. 4.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Maj-
dič Marko, razrešen 3. 3. 1999 kot družbe-
nik in imenovan za direktorja.

MARIBOR

Rg-400965
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01609 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa TESPRO, pro-

izvodno, trgovsko podjetje za toplotno
energetske sisteme d.o.o., sedež: Gra-
diška 542, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/05729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, tipa zastopnika, družbene
pogodbe in vpis lastnega poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5614147
Ustanovitelji: Fabčič Bojan, Maribor, Trg

Dušana Kvedra 11, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 273.166,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Juh Emil, Maribor, Ulica Arnolda
Tovornika 15, vstop 31. 3. 1992, vložek
273.166,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Benčič Borut, Maribor, Beograjska
16, vstop 31. 3. 1992, vložek 273.166,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Matvoz Pe-
ter, izstop 19. 11. 1998; Robič Andrej, Ma-
ribor, Ljubljanska 94, vstop 31. 3. 1992,
vložek 273.166,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Brumen Miran, Maribor, Nerato-
va 15a, vstop 15. 6. 1995, vložek
273.166,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TESPRO, proizvodno, trgovsko pod-
jetje za toplotno energetske sisteme d.o.o.,
Pesnica pri Mariboru, Gradiška 542, vstop
19. 11. 1998, vložek 273.166,66 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matvoz Peter, razrešen 19. 11.
1998; prokurist Brumen Miran, razrešen
19. 11. 1998 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-400966
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00184 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa AREAL, podjetje
za realitete in inženiring d.d., sedež:
Strossmayerjeva ulica 11, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.d. v d.o.o., spremembo firme, družbeni-
kov, dejavnosti in prenehanje mandata čla-
nom nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5512328
Firma: AREAL, podjetje za realitete in

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

govornostjo
Ustanovitelji: NEPREMIČNINE, podjetje

za promet z nepremičninami, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Maribor, Svetozarevska 10,
vstop 14. 1. 1999, vložek 7,590.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GRADIS NIZKE
GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve
d.d., Maribor, Lavričeva 3, vstop 14. 1.
1999, vložek 2,070.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PROBANKA d.d., Maribor,
Gosposka ulica 23, vstop 14. 1. 1999, vlo-
žek 1,380.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ZLATA MONETA I, pooblaščena inve-
sticijska družba d.d., Maribor, Strossmayer-
jeva 30, vstop 14. 1. 1999, vložek
1,656.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; MEDALJON, upravljanje drugih družb
d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, vstop
14. 1. 1999, vložek 1,104.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rojak Slava, razrešena 14. 1.
1999 kot v.d. direktorice; direktorica Fili-
povič Marjana, Maribor, Cesta proletarskih

brigad 81, imenovana 15. 1. 1999 za dolo-
čen čas 6 mesecev in zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Grujič Peter, Še-
nica Janez in Dermota Zofija, vsi vstopili
14. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana 26. 3. 1999: 5170
Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140 druž-
ba ne sme opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-400967
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01767 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa MOTORJET, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o., se-
dež: Osojnikova 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/02825/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5410975
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Plazovnik Alojz in Lebar Moj-

ca, izstopila 7. 12. 1998; Habjanič Silvo,
Maribor, Nad reko 55 – Dogoše, vstop
7. 12. 1998, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Plazovnik Alojz, razrešen 17. 12. 1998;
direktor Habjanič Silvo, imenovan 17. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52740 Druga popravila, d.n.

Rg-400968
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00240 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa DYNET, podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., sedež: Bo-
rova vas 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
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1/10299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme in spre-
membo priimka zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1195450
Sedež: 2000 Maribor, Metava 57a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Safran Dvoršak Alenka, Maribor,
Borova vas 7, imenovana 22. 2. 1999.

Rg-400971
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00307 z dne 29. 3. 1999 pod št.
vložka 1/10582/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391941
Firma: AVTO KOLETNIK, prodaja in

servis motornih vozil d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO KOLETNIK

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Pod vrhom 5
Osnovni kapital: 2,135.300 SIT
Ustanovitelj: Koletnik Damijan, Maribor,

Pod vrhom 21, vstop 10. 3. 1999, vložek
2,135.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koletnik Damijan, imenovan 10. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1999:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-400974
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00216 z dne 11. 3. 1999 pod št.
vložka 1/10575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392352
Firma: GO & KA, trgovina in storitve

d.o.o.

Skrajšana firma: GO & KA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Cesta Proletar-

skih brigad 79
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Helmut, Bistrica

ob Dravi, Industrijska ulica 10, vstop 10. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kampuš Marjan, Maribor, Cesta Pro-
letarskih brigad 79, imenovan 10. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja 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 po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15710 Proizvodnja krmil;
15720 Proizvodnja hrane za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17100
Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
17200 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog 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 kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;

1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-



Stran 5546 / Št. 83 / 14. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 27100 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 27350 Druga primarna pre-
delava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520

Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proiizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 36300 Proizvodnja glasbil; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testenimami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
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prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60220 Dejav-
nost taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-400975
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00006 z dne 11. 3.
1999 pri subjektu vpisa INSTA CENTER,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, stori-
tve in inženiring d.o.o., sedež: Kreigher-
jeva 19a, 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, pod vložno št. 1/08026/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnika, tipa zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5753376
Ustanovitelj: Mugerle Štefan, izstop

14. 11. 1998; Mugerle Sascha, Bistrica ob
Dravi, Ob Mlinščici 64, vstop 14. 11. 1998,
vložek 1,180.550 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mugerle Sascha, imenovan 14. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Mugerle Zofija, Bistrica ob Dravi, Ob
Mlinščici 64, razrešena 14. 11. 1998 in
imenovana za prokuristko.

Rg-400983
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00116 z dne 16. 3.
1999 pri subjektu vpisa DANI ROZMAN,
Izobraževanje, storitve in trgovina d.o.o.,
sedež: Na produ 30, Bresternica, 2351
Kamnica, pod vložno št. 1/09197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, naslova ustanovitelja in za-
stopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5845564
Ustanovitelj: Rozman Daniel, Maribor,

Štantetova ulica 8, vstop 27. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Daniel, imenovan 27. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51160 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 55210
Deajvnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 60240 Cestni tovorni promet; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74400
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 80410 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 93030 Pogrebna dejavnost.

Rg-400984
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01366 z dne 15. 3.
1999 pri subjektu vpisa LESINGDAN, po-
hištveni inženiring, d.o.o., sedež: Indu-
strijska ulica 13, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/07801/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, priimka družbenika
in zastopnika, dejavnosti, zastopnikov, tipa
zastopanja, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5733103
Firma: LESINGDAN KEMI ARROW

SLO, trgovina, storitve, proizvodnja
d.o.o.

Skrajšana firma: LESINGDAN KEMI
ARROW SLO d.o.o.

Osnovni kapital: 2,129.426 SIT
Ustanovitelja: Repina Elboth Danica, Ma-

ribor, Trčova 226, vstop 10. 3. 1993, vlo-
žek 1,629.426 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Elboth Jan Donald, Tord Fredkrikstad,
Norveška, Tortebergveien 39, vstop 8. 7.
1998, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Repina Elboth Danica, razrešena
24. 8. 1998 in imenovana za prokuristko;
direktor Elboth Jan Donald, imenovan
24. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
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viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;

2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-

dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 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 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
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žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-

mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih

in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-400985
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01589 z dne 11. 3.
1999 pri subjektu vpisa
TDR-METALURGIJA, družba za proizvod-
njo karbida in ferolegur d.d., sedež: To-
varniška cesta 51, 2342 Ruše, pod vlož-
no št. 1/03716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravilni datum imenovanja čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5478715
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Člani nadzornega sveta: Hujs Jože, Ozim
Stanislav in Virant Darinka, izstopili 4. 3.
1998 ter Hujs Jože, Virant Darinka in Ozim
Stanislav, ponovno vstopili 4. 3. 1998.

Rg-400986
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01777 z dne 18. 3. 1999 pri
subjektu vpisa TSN TRADE, trgovina, inže-
niring, storitve d.o.o., sedež: Šentiljska
cesta 49, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10378/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme družbenika in
spremembo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1270605
Ustanovitelj: TSN, tovarna stikalnih na-

prav d.o.o., izstop 14. 12. 1998; Palčec
Vladimir, Maribor, Radvanjska 91, vstop
14. 12. 1998, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-400987
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01724 z dne 18. 3.
1999 pri subjektu vpisa MEDIAMIX, mar-
keting in trženje d.o.o., sedež: Magda-
lenski trg 11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05819/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, os-
novnih vložkov, akta o ustanovitvi in lastni
poslovni delež s temile podatki:

Matična št.: 5625343
Ustanovitelja: Vuga-Cizl Dušanka, Mari-

bor, Filipičeva 27, vstop 18 .6. 1992, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; MEDIAMIX, marketing in trženje
d.o.o., Maribor, Magdalenski trg 11, vstop
15. 12. 1998, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-400992
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00321 z dne 16. 3.
1999 pri subjektu vpisa ABA, optika-foto
d.o.o., sedež: Gosposka ulica 27, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00905/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5036208
Ustanovitelji: AKTIVA AVANT I. d.d., Pirtu-

šek Zvonimir, Drnovšek Marko, Šteharnik
Frančiška, Cjuha Vinko, Babič Jožefa, Moč-
nik Veronika in Žuraj Iztok, vsi izstopili 29. 6.
1998; ABA OPTIKA – FOTO d.o.o., Mari-
bor, Gosposka 27, vložek 10,144.000 SIT,
Ažnoh Suzana, Slovenj Gradec, Tomšičeva
51, vložek 523.435 SIT, Benčič Granada,
Maribor, Beograjska 16, vložek 784.000
SIT, Drame Marija, Pragersko, Ptujska cesta
111, vložek 717.071 SIT, Flajšaker Marija,
Murska Sobota, Kupšinci 47c, vložek
727.900 SIT, Gojkovič Zdenka, Pragersko,
Spodnji Gaj pri Pragerskem 3, vložek
707.325 SIT, Goršek Nevenka, Velenje,
Stantetova 9, vložek 643.111 SIT, Kesak
Ivica, Pragersko, Ptujska cesta 36, vložek
597.379 SIT, Koletnik Jožica, Maribor, Ul.
heroja Mašere in Spasiča 4, vložek 429.329
SIT, Krivec Nada, Maribor, Ulica Kirbiševih
22, vložek 751.915 SIT, Leskovar Bojana,
Slovenska Bistrica, Vrhloga 54, vložek
459.646 SIT, Oman Andrej, Velenje, Šer-
cerjeva 15, vložek 1,303.833 SIT, Pregl Ma-
teja, Hoče, Pivola 51, vložek 520.219 SIT,

Polajžer Stanka, Slovenska Bistrica, Vrhloga
65a, vložek 674.966 SIT, Premru Neva,
Ljubljana, Ravbarjeva 12, vložek 661.896
SIT, Pešič Margareta, Maribor, Ljubljanska
27b, vložek 712.485 SIT, Rantaša Mateja,
Murska Sobota, Kupšinci 47b, vložek
489.917 SIT, Širnik Milena, Dravograd, Ro-
bin dvor 75, vložek 668.236 SIT, Tratnjek
Ivanka, Beltinci, Panonska 47, vložek
211.740 SIT, Venek Anuška, Žalec, Čopova
ulica 1, vložek 560.410 SIT, Vtič Brigita,
Ljubljana, Preglov trg 12, vložek 667.187
SIT – vstopili 24. 3. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-400994
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01769 z dne 17. 3.
1999 pri subjektu vpisa XTENSION, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Ob Blažovnici 115, 2341
Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/09935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5947502
Ustanovitelj: Ješovnik Matjaž, Maribor,

Štrekljeva ulica 62, vstop 27. 5. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korbar Nikolaj, Paar Herbert, Kolenc
Janko, izstopili 30. 11. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Paar Herbert, razrešen 30. 11. 1998;
prokurist Korbar Nikolaj, razrešen 30. 11.
1998; prokurist Kolenc Janko, razrešen
30. 11. 1998.

Rg-400995
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01793 z dne 16. 3.
1999 pri subjektu vpisa ZLATOROG GOS-
TINSTVO, podjetje za gostinstvo, turi-
zem in trgovino d.o.o., sedež: Ulica
10. oktobra 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04200/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5508509
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Graorac Dragan, razrešen 1. 11.
1998; direktorica Rojko Alojzija, Maribor,
Nebova 24, imenovana 1. 11. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-400998
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00021 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa ADK, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, projektantske in
inženiring storitve, d.o.o., sedež: Jasko-
va 18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, tipa zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5347254
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čeček Friderik, Maribor, Koroška cesta
65, razrešen 15. 10. 1998 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 25. 3. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1999: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-401001
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01555 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa MARIBORSKA
BORZNO-POSREDNIŠKA HIŠA d.o.o., se-
dež: Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, družbene
pogodbe in lastni poslovni delež s temile
podatki:

Matična št.: 5765579
Ustanovitelja: Mariborska borzno-po-

sredniška hiša d.o.o., Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, vstop 29. 9. 1998, vložek
23,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brglez Stanko, Žunko Tatjana, Der-
link Dragica, Fras Marica, Cipot Dragica,
Judar Srečko, izstopili 29. 9. 1998; Nova
kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 4, vstop 29. 3. 1993, vlo-
žek 77,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-401002
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00235 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa TVT NOVA, druž-
ba za proizvodnjo tirnih vozil d.o.o., se-
dež: Preradovičeva ulica 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/10456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, omejitev
zastopnika, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 1316613
Ustanovitelja: TOVARNA VOZIL IN TO-

PLOTNE TEHNIKE MARIBOR d.d., Maribor,
Preradovičeva ulica 22, vstop 22. 12. 1998,
vložek 64,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; CORPORATE DEVELOPMENT IN-
TERNATIONAL, podjetniško svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 158, vstop
15. 2. 1999, vložek 32,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Boštele Leon, Maribor, Gosposvet-
ska cesta 19a, razrešen 8. 3. 1999 in po-
novno imenovan za direktorja, ki lahko za-
stopa družbo samo z drugim direktorjem ali
z enim od prokuristov skupaj; direktor
Klampfl Gerald, Koflach 8580, Avstrija, Kirc-
hengasse 2, imenovan 8. 3. 1999, direktor
lahko zastopa družbo samo skupaj z drugim
direktorjem ali skupaj z enim prokuristom.

Rg-401003
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01581 z dne 23. 3.
1999 pri subjektu vpisa INTELSAT, trgovi-
na na debelo in drobno d.o.o., sedež:
Dragučova 22, 2231 Pernica, pod vlož-
no št. 1/07325/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5702461
Osnovni kapital: 30,573.000 SIT

Ustanovitelj: Stojnšek Edmund, Pernica,
Dragučova 22, vstop 18. 2. 1992, vložek
30,573.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje 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 od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
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na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 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 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;

74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
G 52.488 se dopiše razen orožja in streliva;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
družba ne sme opravljati revizijske dejavno-
sti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci; pri de-
javnosti pod šifro K 74.60 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost varovanja.

Rg-401004
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00044 z dne 25. 3.
1999 pri subjektu vpisa IDILA, podjetje za
posredovanje, trgovino in storitve d.o.o.,
sedež: Borova vas 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03510/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti, družbene po-
godbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479444
Firma: IDILA, podjetje za posredniš-

tvo, trgovino in storitve d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Nosan Tanja, Maribor, Bo-

rova vas 20, vstop 25. 1. 1991, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Eržen Igor, Maribor, Borova vas 20, vs-
top 10. 7. 1994, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1999:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;

1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60220 Dejavnost taksistov; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7440 Oglaševanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zaseb-
na gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-401005
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00096 z dne 23. 3. 1999 pri
subjektu vpisa STAVBAR-IGM, industrija
gradbenega materiala d.d., sedež: Mi-
klavška 40 – Spodnje Hoče, 2311 Hoče,
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pod vložno št. 1/02031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nov mandat zastopni-
ka, spremembo članov nadzornega sveta in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5078270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klevže Peter, Maribor, Framska 3,
razrešen 23. 12. 1998 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hrženjak Stje-
pan, Gert Gorazd, Pauman Jožef in Vuk-
manič Marjana, izstopili 8. 12. 1998; Per-
ko Tatjana in Horvat Borislav, izstopila 7. 9.
1998; Kanič Vojmira, Turk Albin, Stožer
Vladimir in Paripovič Slobodan, vstopili
18. 2. 1998 ter Perko Tatjana, vstopila
7. 9. 1998.

Rg-401007
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00034 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa TIPOTEHNA, pod-
jetje za opravljanje trgovinske dejavno-
sti na drobno in debelo ter inženiring
d.o.o., sedež: Konšakova 19, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, akta o ustano-
vitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5298164
Osnovni kapital: 5,555.555 SIT
Ustanovitelj: Sobočan Drago, Maribor,

Konšakova 19, vstop 27. 10. 1989, vložek
5,555.555 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1999:
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3330 Prozvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina

na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičinskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-401008
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00274 z dne 22. 3.
1999 pri subjektu vpisa VARKAR, proizvod-
nja, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Pre-
radovičeva 38, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/10059/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5987008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tantegel Branko, razrešen 31. 12.
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1998; direktor Lašič Alojz, Maribor, Prisoj-
na 41, imenovan 1. 1. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-401009
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00073 z dne 24. 3. 1999 pod št.
vložka 1/10581/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1366076
Firma: ALBERTO, družba za trgovino

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hauptman Angela, Spod-

nji Duplek, Dvorjane 89, vstop 24. 12.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hauptman Albin, Spodnji Duplek,
Dvorjane 89, imenovan 24. 12. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava
usnja; 19200 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega 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;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 26220 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 26240 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 26250
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
26300 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 26400 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 26510 Proizvodnja cementa;
26520 Proizvodnja apna; 26530 Proizvod-
nja mavca; 26610 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 26630
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
26640 Proizvodnja malte; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 29110 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 29130

Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 29210 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja
traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 31100 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Prozvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
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delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo
električnih 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; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-

skih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 druž-
ba ne sme opravljati posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro 52.488 se dopiše razen orožja in stre-
liva; pri dejavnosti pod šifro K 74.120 druž-
ba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-401010
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00225 z dne 24. 3.
1999 pod št. vložka 1/10580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1392417
Firma: SME-TRA, proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: SME-TRA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ti-

tova 52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kropec Vinko, Zgornja Pol-

skava, Javerniška ulica 2, vstop 12. 2.
1999, vložek 1,071.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kropec Drago, Slovenska Bi-
strica, Trnovec 6, vstop 12. 2. 1999, vlo-
žek 1,029.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kropec Vinko, imenovan 12. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1999:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Splošna gradbena dela; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-401011
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00181 z dne 24. 3.
1999 pri subjektu vpisa KBM-INFOND,
družba za upravljanje d.o.o., sedež: Trg
svobode 6, 2000 Maribor, pod vložno št.

1/09041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5822416
Ustanovitelj: FINEA d.o.o., izstop 30. 5.

1995; FINEA HOLDING d.o.o., Polenšak,
Polenci 45, vstop 30. 5. 1995, vložek
22,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-401012
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01610 z dne 26. 3.
1999 pri subjektu vpisa TESPRO, pro-
izvodno, trgovsko podjetje za toplotno
energetske sisteme d.o.o., sedež: Gra-
diška 542, 2211 Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/05729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, poslovnih deležev, družbene
pogodbe in izbris lastnega poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5614147
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Fabčič Bojan, Maribor, Trg

Dušana Kvedra 11, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Juh Emil, Maribor, Ulica Arnolda To-
vornika 15, vstop 31. 3. 1992, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Benčič Borut, Maribor, Beograjska 16, vs-
top 31. 3. 1992, vložek 420.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Robič Andrej, Ma-
ribor, Ljubljanska 94, vstop 31. 3. 1992,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brumen Miran, Maribor, Neratova
15a, vstop 15. 6. 1995, vložek 420.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; TESPRO,
proizvodno, trgovsko podjetje za toplotno
energetske sisteme d.o.o., izstop 19. 11.
1998.

Rg-401013
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01273 z dne 1. 3.
1999 pri subjektu vpisa TP PREHRANA,
družba za trgovino in storitve d.d., se-
dež: Kardeljeva cesta 59, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe in spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5002745
Člani nadzornega sveta: Vadlja Vlado,

Razvornik-Škofič Simona, Kokotec-Novak
Majda, Gavez Stane, Herlič Mirjana in Bez-
jak Branko, vsi izstopili 15. 9. 1998 ter Ga-
vez Stane, Milovanovič Stojan, Kutnjak Go-
razd, Kirbiš Marija, Herlič Mirjana in Bezjak
Branko, vstopili 15. 9. 1998.

Dne 1. 3. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika 2. skupščine delniške družbe z dne
15. 9. 1998.

Rg-401018
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00110 z dne 1. 3.
1999 pod št. vložka 1/10568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1365703
Firma: IKBAL, družba za trgovino, sto-

ritve in posredništvo d.o.o.
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Skrajšana firma: IKBAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prisojna ulica 87
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Sešek Ana, Maribor,

Prisojna ulica 87, vstop 16. 2. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Sešek Ana, Maribor, Prisojna uli-
ca 87, imenovana 16. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Sešek To-
maž, Maribor, Prisojna ulica 87, imenovan
16. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 1. 3. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52410 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turis-
tičnih 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 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; pri dejavnosti pod šifro K
74.140 družba ne sme opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-401020
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01264 z dne 2. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa VINAG, sadjarstvo in vinarstvo
d.d., sedež: Trg svobode 3, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/02910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5408148
Člani nadzornega sveta: Trstenjak Mili-

voj, Hlebič Bernardka in Železnik Franc, iz-
stopili 4. 9. 1998 ter Edelbaher Maks, Ver-
stovšek Vito, Rožman Boris, Medved Mar-
ko, Detiček Dušan in Vižintin Simona, vsi
vstopili 4. 9. 1998.

Dne 2. 3. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 4. 9. 1998.

PTUJ

Rg-401390
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00149 z dne 11. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ZORN, podjetje za pro-
izvodnjo konfekcije d.o.o., sedež: Or-
moška cesta 33, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/00978/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, pooblastil zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5290007
Ustanovitelj: Kolbl Roman, izstop 11. 3.

1998; Panrok Peter, Avstrija, Lafnitz 86,
vstop 11. 3. 1998, vložek 1,565.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zorn Franz, iz-
stop 11. 3. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolbl Roman, razrešen 11. 3. 1998;
direktor Strelec Edvard, Ptuj Spuhlja 112,
razrešen 11. 3. 1998 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; proukrist Panrok Peter, Avstrija, Lafnitz
86, imenovan 11. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1999:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51160 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo.

Rg-402705
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00018 z dne 5. 5. 1999 pod št.
vložka 1/09628/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404130
Firma: 3 MONTES, podjetje za monta-

žo in instalacije d.o.o.
Skrajšana firma: 3 MONTES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Kraigherjeva 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Vuk Miran, Zavrč, Hrasto-

vec 130, vložek 1,071.000 SIT, Vaupotič
Ivan, Ptuj, Kraigherjeva 28, vložek 514.500
SIT, Strelec Janko, Markovci, Stojnci 11a,
vložek 514.500 SIT, vstopili 22. 1. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vaupotič Ivan, imenovan 22. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Stre-
lec Janko, imenovan 22. 1. 1999; prokurist
Vuk Miran, imenovan 22. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
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skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71330 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”.

Rg-402708
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00033 z dne 7. 5. 1999 pod št.
vložka 1/09632/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392301
Firma: ZMAGO, trgovina in storitve

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

govornostjo
Sedež: 2324 Lovrenc na Dravskem

polju, Sela 34a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Zmagoslav, Lovrenc

na Dravskem polju, Sela 34, vstop 24. 2.
1999, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Martinič Zajc Brigita, Lovrenc
na Dravskem polju, Sela 14a, vstop 24. 2.
1999, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Zmagoslav, imenovan 24. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil;
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 36110 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 36140 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 52463

Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, sampopo-
strežnih restavracij in picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60100 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevo-
vodni transport; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
63110 Prekladanje; 63120 kladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63220 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400 Og-
laševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje; 92110 Sne-
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manje filmov in videofilmov; 92120 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 92130 Kinemato-
grafska dejavnost; 92200 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost
arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.120 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje “razen opravljanje revizijskih
dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro K
74.600 – poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje “samo varovanje”.

Rg-402710
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00221 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa AVTOŠPED STORITVE
d.o.o., sedež: Vošnjakova ulica 13, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/04048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo dejavno-
sti, pooblastil zastopnika, tipa zastopanja,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in družbeno pogodbo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5496764
Firma: AVTOŠPED STORITVE, trgovi-

na, transport, gradbeništvo in storitve
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOŠPED STORITVE
d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sedlašek Zorica, Ptuj, Volkmerje-
va cesta 11, razrešena 30. 7. 1998 kot
v.d. direktorice in imenovana za direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in

rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-

vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
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dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n. “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri dejav-
nosti pod šifro J 67.130 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom
“samo zastavljalnice in menjalnice”.

Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 30. 7. 1998.

Rg-402711
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00337 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa DAR, trgovsko podjetje na
veliko in malo d.o.o., sedež: Na tratah 17,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04194/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, poslovnega
deleža, zastopnikov, naslova družbenika in
zastopnika, spremembo dejavnosti, uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti in
čistopis akta s temile podatki:

Matična št.: 5511046
Sedež: 2250 Ptuj, Nova vas 53
Osnovni kapital: 47,588.000 SIT
Ustanovitelj: Kokol Robert, Ptuj, Sloven-

skogoriška cesta 15, vstop 22. 12. 1989,
vložek 47,588.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kokol Robert, imenovan 22. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Podbreznik Andreja, Ptuj, Slovenskogoriška
cesta 15, imenovana 26. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi

stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov”.

Vpiše se čistopis akta o ustanovitvi z dne
26. 11. 1998.

Rg-402713
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00333 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa EPSON, podjetje za stori-
tve, trgovino in gostinstvo d.o.o., sedež:
Gradišče 5, 2285 Zgornji Leskovec, pod
vložno št. 1/06119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5652588
Firma: EPSON, podjetje za storitve

nizkogradnje, gradnje cest, trgovina v
tranzitu d.o.o.
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Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Emeršič Jakob, Ptuj, Zgor-

nja Hajdina 124a, vstop 1. 7. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splo-
šna 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 de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina na

debelo s sadjem in vrtninami; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov “razen farmacevtskih izdelkov”.

Rg-402718
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00239 z dne 13. 5. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BORIS
KIDRIČ KIDRIČEVO, p.o., sedež: Kidriče-
va 18a, 2325 Kidričevo, pod vložno št.

1/00435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo sedeža, pravnoorganizacijske
oblike, družbenikov, zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in z zakonom o zavodih s temile
podatki:

Matična št.: 5087066
Firma: OSNOVNA ŠOLA BORISA KID-

RIČA KIDRIČEVO
Skrajšana firma: OŠ KIDRIČEVO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2325 Kidričevo, Kajuhova uli-

ca 10
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor Ptuj,

izstop 29. 4. 1997; Občina Kidričevo, Ki-
dričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, vstop
29. 4. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Tonejc Branko, Ptuj, Ulica 25. maja
6, razrešen 29. 4. 1997 in ponovno imeno-
van za ravnatelja, ki zastopa zavod brez
omejitev; zastopnica Rajšter Pavla, razreše-
na 29. 4. 1983 kot pomočnica ravnatelja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1999:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5551 Storitve menz; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-402719
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00246 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ d.o.o.,
sedež: Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5053382
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 2.
1998, vložek 5,165.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; CERTIUS I. PID d.d., Ljublja-
na, Vošnjakova 8, vstop 3. 7. 1998, vložek
4,088.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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