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Sodni register

CELJE

Rg-401096
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00640 z dne 4. 3. 1999 pod št.
vložka 1/00720/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5295726002
Firma: SEZAM, posredništvo na po-

dročju prometa blaga in storitev, d.o.o.,
Grčarjeva ulica 18, Celje, Podružnica
VIVA KLUB, Pondor 29, Tabor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3304 Tabor, Pondor 29
Ustanovitelj: SEZAM, posredništvo na

področju prometa blaga in storitev, d.o.o.,
Celje, Grčarjeva ulica 18, vstopil 22. 6.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurički Roman, Celje, Grčarjeva 18,
imenovan 22. 6. 1998, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah, 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč.

Rg-401103
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00289 z dne 4. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa PODJETJE SITAR, avto servis
in storitve, d.o.o., Frankolovo, Sojek 21,
sedež: Sojek 21, 3213 Frankolovo, pod
vložno št. 1/05636/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, povečanje osnovnega kapitala in

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 1192884
Osnovni kapital: 1,504.100 SIT
Ustanovitelj: Sitar Jožef, Frankolovo, So-

jek 21, vstopil 18. 3. 1993, vložil
1,504.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1999: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-401117
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00213 z dne 31. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06938/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391887
Firma: COMMERCE COMPANY, trgo-

vina, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: COMMERCE COM-

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

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Kvedrova 21
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Natalia Doloris,

Žalec, Kvedrova 21, vstopila 1. 3. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Horvat Natalia Doloris, imenovana
1. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,

letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroš-
kih letovišč, počitniških in sindikalnih do-
mov; 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.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih in gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-

ni tovorni 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja 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 po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti G/51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
J/67.13 le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti O/92.712 le prireja-
nje posebnih iger na srečo na igralnih avto-
matih, zunaj igralnic, če je registrirano za
gostinsko dejavnost.

Rg-401119
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00333 z dne 30. 3. 1999 pri
subjektu vpisa GEA, podjetje za turizem in
trgovino, d.o.o., sedež: Rečica ob Savinji
146, 3332 Rečica ob Savinji, pod vložno
št. 1/02422/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov in poslovnih dele-
žev, zastopnika in družbene pogodbe ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629535
Firma: EPSI TURIZEM, svetovanje, raz-

voj in promocija, d.o.o.
Skrajšana firma: EPSI TURIZEM, d.o.o.
Sedež: 3331 Nazarje, Savinjska ce-

sta 4
Ustanovitelji: Strahovnik Vojko, Braslov-

če, Male Braslovče 30, Lenarčič Matevž,

Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 146, in
Lenarčič Marko, Ljubljana, Goljarjeva 11,
vstopili 16. 5. 1990, vložili po 245.343 SIT,
ter EPSI, d.o.o., Nazarje, Savinjska cesta
4, vstopil 2. 2. 1998, vložil 766.071 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strahovnik Vojko, razrešen 2. 2.
1998; direktor Lenarčič Marko, imenovan
2. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Opomba: pri dejavnosti J/67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti K/74.14 vse, razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 2. 1998.

Rg-401141
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01099 z dne 11. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06897/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1338528
Firma: MARMES, Podjetje za obliko-

vanje, aranžiranje in dekoracijo, d.o.o.,
Velenje
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Skrajšana firma: MARMES, d.o.o., Ve-
lenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Jenkova 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Razbornik Sandra, Velenje,

Jenkova 12, Gruber Igor, Velenje, Hrasto-
vec 43d, Kovač Matjaž, Velenje, Škale 93b,
in Škrabl Igor, Velenje, Jenkova 12, vstopili
14. 12. 1998, vložili po 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

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

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniš-
ke dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-401151
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00262 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa PREVOLNIK – proizvodnja,
avtotrgovina, d.o.o., Teharje 4, Celje, se-
dež: Teharje 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01979/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5400139
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proi-
zvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proi-
zvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2512 Obnavljanje in protekti-
ranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;

2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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 koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
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agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J/67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
šifri K 74.14 vse, razen posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

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

Rg-401164
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00225 z dne 12. 3. 1999 pri
subjektu vpisa BF & E CO., podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovi-
no, organizacijo in marketing, Pristava
pri Mestinju, Pristava 31, d.o.o., sedež:
Pristava 31, 3253 Pristava pri Mestinju,
pod vložno št. 1/01713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti, zastopnikov in družbenikov ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 1387367
Firma: ALFA CONSULTING, svetova-

nje in izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALFA CONSULTING,

d.o.o.
Sedež: 3253 Pristava pri Mestinju,

Pristava 31
Osnovni kapital: 2.102.000 SIT
Ustanovitelji: Gobec Benja in Gobec Fri-

derik ml., izstopila 26. 2. 1999; Vivoda Er-
vin, Sečovlje, Sečovlje 46, vstopil
3. 1. 1990, vložil1,576.500 SIT, in Robnik
Lidija, Maribor, Aškerčeva 20, vstopila
26. 6. 1999, vložila 525.500 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gobec Benja, razrešena 26. 2.
1999; direktorica Gobec Tanja, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 22, imenovana 26. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;

7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Opomba: pri šifri K/74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-401168
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 97/01072 z dne 15. 10. 1998 pri subjek-
tu vpisa GLIN ŽAGARSTVO, proizvodnja ža-
garskih in drugih proizvodov iz lesa, d.o.o.,
Nazarje, sedež: Lesarska c. 10, 3331 Na-
zarje, pod vložno št. 1/04770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5676134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrhovnik Anton, razrešen 30. 5.
1996; direktor Cajner Peter, Šmartno ob
Dreti, Volog 13, razrešen in ponovno ime-
novan 30. 5. 1996.

Rg-401170
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00065 z dne 19. 1. 1999 pri
subjektu vpisa GALATA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Koroška 61, Velenje, sedež:
Koroška 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/06885/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža druž-
be in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1358138
Firma: GALATA, trgovina in storitve,

d.o.o., Koroška 56b, Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Koroška 56b
Sprememba družbene pogodbe z dne

19. 1. 1999.

Rg-401238
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01435 z dne 19. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ŠPREM, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celje, Dečkova 42, sedež: Deč-
kova 42, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega vložka, fir-
me, sedeža in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720613
Firma: SASCOM, podjetje za trgovino,

inženiring in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SASCOM, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Valvazorjeva 14
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT

Ustanovitelj: Šprem Eva, izstopila
18. 12. 1997; Jašarov Sašivar, Celje, Val-
vazorjeva ulica 14, vstopil 18. 12. 1997,
vložil 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šprem Eva, razrešena 3. 2. 1998;
direktor Jašarov Sašivar, imenovan 3. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proi-
zvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 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
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Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-

javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-401272
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00118 z dne 12. 2. 1999 pri
subjektu vpisa SMIT, Proizvodnja kmetij-
ske mehanizacije, d.o.o., Povčeno 1,
Rimske Toplice, sedež: Povčeno 1, 3272
Rimske Toplice, pod vložno
št. 1/01523/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5388295
Sedež: 3272 Rimske Toplice, Povče-

no 1
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 0121

Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-

niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J/67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti;
pri šifri K/74.14 vse, razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 1. 1999.

Rg-401277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00416 z dne 12. 2. 1999 pod

št. vložka 1/06902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Krškem, spremembo sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1228056
Firma: GAŠI HIDAJET IN DRUGI, grad-

beništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GAŠI HIDAJET IN

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

odgovornostjo
Sedež: 3325 Šoštanj, Matija Gubca 5
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Krškem s fir-
mo: GAŠI HIDAJET IN DRUGI, gradbeniš-
tvo in storitve, d.n.o., št. reg.
vl. 1/3895/00.

Rg-401281
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01345 z dne 15. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ELKROJ MOZIRJE, invalid-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Prihova 56,
3330 Mozirje, pod vložno št. 1/06374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri ustanovitelju, spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5883105
Ustanovitelj: ELKROJ

KONFEKCIJA-KONFEKCIJA, p.o., Mozirje,
izstopil 14. 8. 1998; ELKROJ PROIZVOD-
NJA MODNE KONFEKCIJE, d.d., Mozirje,
Prihova 56, vstopil 14. 8. 1998, vložil
1,518.159 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

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

Rg-401285
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00069 z dne 10. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ESTET KOZJE, proizvod-
nja embalaže in stekla, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Kozje 194, 3260 Koz-
je, pod vložno št. 1/03410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5567335
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Juhart Alojz, razrešen 8. 1. 1998;
direktor Kolar Andrej, Lesično, Pilštanj 62,
imenovan 8. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-401291
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00555 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa BIRT, šport, turizem, pro-
paganda, d.o.o., Velenje, sedež: Titov trg
2, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02622/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5478251
Sedež: 3320 Velenje, Trg mladosti 2
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22150 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
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sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;

5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobni
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.

Rg-401293
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00543 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa BIRO BIT, servis in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Delavska 5, 3000 Ce-

lje, pod vložno št. 1/01230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, dejavnosti
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5329345
Ustanovitelja: Belej Jože, Verhovšek

Zdravko in Hrnčič Milan, izstopili 28. 4.
1998; Lončar Ludvik, Celje, Lopata 24b,
vložil 4,572.000 SIT, in Ibrahimovič Hamdi-
ja, Celje, Čopova 25, vloži 508.000 SIT –
vstopila 6. 2. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladko-
rnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo 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; 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
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na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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 Trgovi na na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi na na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, slarkodnimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 92712 Dejavnost igralnic; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana 18. 2. 1999: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina

na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
631 Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K/74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci; pri šifri
O/92.712 le prirejanje posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih, zunaj igralnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 4. 1998.

Rg-401294
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00534 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa 357 MAGNUM, servisno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 59a, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5500753
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7460 Poi-
zvedovalne dejavnosti in varovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Opomba: pri šifri K/74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti; pri šifri K/74.60 vse,
razen poizvedovalne dejavnosti in dejavno-
sti zasebnih detektivov.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 30. 4. 1998.

Rg-401313
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01082 z dne 24. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MERX GOSTINSTVO IN

TURIZEM, d.d., sedež: Stanetova 20,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pred-
ložitev zapisnika 1. seje skupščine d.d. z
dne 19. 9. 1997, spremembo sedeža ter
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002915
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 39
Člani nadzornega sveta: Petek Dušan-

ka, Cugmas Velimir in Ravljen Jožica, izsto-
pili 19. 9. 1997; Skerbiš Peter, vstopil
22. 8. 1997, ter Regoršek Tanja in Hrnčič
Marinka, vstopili 19. 9. 1997.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
19. 9. 1997.

Rg-401323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00080 z dne 10. 2. 1999 pri
subjektu vpisa FERRALIT, livarstvo, mo-
delarstvo, strojna obdelava, d.d., “v ste-
čaju”, sedež: Cesta žalskega tabora 10,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00153/00
vpsialo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, izbris zastop-
nika in ustavitev stečajnega postopka s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033055
Firma: FERRALIT, livarstvo, modelars-

tvo, strojna obdelava, d.d.
Skrajšana firma: FERRALIT, d.d.
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Sklad RS za razvoj,
d.d., delavci na podlagi interne razdelitve in
delavci na podlagi notranjega odkupa, iz-
stopili 10. 2. 1999; FENIKS, livarstvo, mo-
delarstvo, obdelava in trgovina, d.o.o., Ža-
lec, Cesta žalskega tabora 10, vstopil 10. 2.
1999, vložil 373,340.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Pooblatilo za zastopanje je prenehalo
stečajnemu upravitelju Hramec Rudiju, s.p.,
ki je bil razrešen 10. 2. 1999.

Izbris vpisov v zvezi s stečajnim postop-
kom zaradi ustavitve stečajnega postopka
pri subjektu vpisa, prodanega kot pravno
osebo po sklepu Okrožnega sodišča v Ce-
lju opr. št. St 26/97 z dne 8. 1. 1999.

Rg-401339
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00206 z dne 24. 3. 1999 pod
št. vložka 1/06932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387596
Firma: DOBRODELNI ZAVOD ŽAREK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Teharska 9
Ustanovitelj: Ploj Bojan, Celje, Škapino-

va ulica 7, vstopil 15. 2. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ploj Bojan, ki zastopa zavod brez
omejitev, in prokurist Rusjan Marjan, Mari-
bor, Antoličičeva ulica 14, imenovana 15. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1999: 85323
Dejavnost dobrodelnih organizacij.

Rg-401357
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00967 z dne 3. 3. 1999 pod št.
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vložka 1/06917/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1324012
Firma: MEROT GROSIST, d.o.o., Vele-

trgovina in storitve
Skrajšana firma: MEROT GROSIST,

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

govornostjo
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah,

Brezje 1a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mramor Stane, Loče pri

Poljčanah, Brezje pri Ločah 1a, vstopil
17. 9. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mramor Stane, imenovan 17. 9.
1998, zastopa družbo brze omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-

tanki in odpadki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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 prodajal-
nah, d.n.; 52401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 65210 Finančni zakup (leasing);
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost; 92200
Radijska in televizijska dejavnost; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejav-
nost igralnic.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

Rg-401384
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00081 z dne 8. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa KULTURNI CENTER IVAN NA-
POTNIK VELENJE, p.o., Velenje, Titov trg
5, sedež: Titov trg 5, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00363/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5053021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Vrbič Vlado, Velenje, Stantetova 26,
ki od 18. 5. 1994 zatopa center brez ome-
jitev.

Rg-403259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04171 z dne 18. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MARC-TEHNA, podjetje za
inženiring, storitve in trgovino, d.o.o.,
Celje, sedež: Partizanska 41, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/05242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5766931
Osnovni kapital: 1,734.615,80 SIT
Ustanovitelja: Volpe Marjan, Celje, Nuši-

čeva 2b, vstopil 14. 12. 1992, in Rajšper
Boris, Celje, Partizanska 41, vstopil 20. 12.
1994, vložila po 867.307,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volpe Marjan, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Rajšper Boris, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov, in drugih elek-
tronskih komponent; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8042 Drugo izobraževanje;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-403260
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01291 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa YANG HONG, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Podjavorškova
2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06824/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5926238
Ustanovitelj: Hu Shouhong, izstopil

11. 12. 1998; Chen Jinhua, Zhejiang-Kitaj-
ska, vstopil 11. 12. 1998, vložil 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-403261
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00154 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa ABECEDA – REVIZIJSKA
DRUŽBA, d.o.o., sedež: Milčinskega 6,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01569/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe in sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5370612
Sedež: 3000 Celje, Stanetova 22
Sprememba družbene pogodbe z dne

7. 1. 1999.

Rg-403262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01257 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa DITKA, trgovina na debelo
in drobno neživilskih proizvodov, d.o.o.,
Žalec, N. Tesle 13, sedež: N. Tesle 13,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/01582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5372526
Ustanoviteljica: Čakš Ivan, izstopil 1. 10.

1998; Čakš Suzana, Žalec, Kidričeva 10,
vstopila 1. 10. 1998, vložila 1,870.486,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čakš Ivan, razrešen 1. 10. 1998;
direktorica Čakš Suzana, imenovana 1. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-

govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Opomba: pri šifri G/51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 10. 1998.

Rg-403263
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00671 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RISS TRADE, proizvodnja,
kooperacija in trgovina, d.o.o., Šentjur,
sedež: Primož 47, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/04938/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča dodatno povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
kov ter akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5732891
Osnovni kapital: 13,228.228 SIT
Ustanovitelj: Jezovšek Stanko, Šentjur,

Primož 47, vstopil 12. 11. 1992, vložil
13,228.228 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jezovšek Irena, Šentjur, Primož
47, ki od 21. 4. 1994 zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 30. 6. 1994.

Rg-403264
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00701 z dne 24. 3. 1999 pri
subjektu vpisa MFK SLEMENIK IN DRUGI,
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trgovina in proizvodnja, d.n.o., sedež:
Podkraj pri Velenju 66, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/06615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1123076
Sedež: 3325 Šoštanj, Florjan 276.

Rg-403265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00128 z dne 9. 4. 1999 pod št.
vložka 1/06939/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1366092
Firma: HOME R-2000, tovarna mon-

tažnih hiš, d.o.o., Rečica ob Paki 49a,
3327 Šmartno ob Paki

Skrajšana firma: Home R-2000, d.o.o.,
Rečica ob Paki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3327 Šmartno ob Paki, Reči-
ca ob Paki 49a

Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelj: Nedeljković Cvetko, Šmart-

no ob Paki, Rečica ob Paki 49a, vstopil
18. 2. 1999, vložil 2,700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nedeljković Cvetko, imenovan 18. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-

gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-

diščenje; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb.

Opomba: pri dejavnosti G/51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-403266
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00747 z dne 6. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLIN K & M, proizvodnja po-
hištva, d.o.o., sedež: Lesarka 10, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/06478/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5817714
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Miheljak Ernest, Slovenj Gradec, Pod
graščino 28, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Vasle Sandi, Žalec, Gotov-
lje 79a, imenovana 1. 7. 1998.

Rg-403267
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01322 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa PEGY, zastopstvo, posred-
ništvo blaga in storitev, trgovina na de-
belo in drobno, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež:
Ivanke Uranjek 3, 3310 Žalec, pod vlož-
no št. 1/02009/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo poslovnih deležev, razširitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika in akta o us-
tanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5408911
Firma: PEGY, gradbeništvo, trgovina,

storitve, uvoz-izvoz, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,208.140 SIT
Ustanovitelj: Pečar Dragica, izstopila

22. 12. 1998; Pečar Bogdan, Žalec, Stu-
dence 54c, vstopil 8. 8. 1990, vložil
2,208.140 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Pečar Dragici, ki je bila razreše-
na 22. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proi-
zvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proi-
zvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
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na, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.

Rg-403268
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01303 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa RUDOLF, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Žalec, sedež: Kvedrova 16,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov – izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža ter spre-
membo akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5294380
Ustanovitelj: Resnik-Čakš Valerija, izsto-

pila 8. 12. 1998; Resnik Rudolf, Žalec,
Ipavčeva 13, vstopil 12. 11. 1989, vložil
10,038.760 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 12. 1998.

Rg-403269
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01289 z dne 15. 4. 1999 pri
subjektu vpisa KNJIŽNICA LAŠKO, javni
zavod, sedež: Aškerčev trg 4, 3270 Laš-
ko, pod vložno št. 1/06681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo pri
zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5966949
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Kovačič Marija, Laško, Kajuhova
ul. 2, ki od 1. 10. 1997 zastopa knjižnico
brez omejitev.

Rg-401351
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00136 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa INTERMODA, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, proizvod-
njo in ekonomske storitve, d.o.o., sedež:

Šmarje 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod
vložno št. 1/04761/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnika in družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5678765
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Celj-

ska cesta 6
Ustanovitelj: Černezel Jože, izstopil

30. 9. 1997; Černezel Matjaž, Šmarje pri
Jelšah, Šmarje 15, vstopil 22. 8. 1992, vlo-
žil 3,366.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jože Černezel, razrešen 5. 10.
1998; direktor Černezel Matjaž, imenovan
5. 10. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih mas
v primarnih obliki; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
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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; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; pri šifri 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 10. 1998.

Rg-401355
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00769 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa KAMERAJ, export-import,
trgovina, d.o.o., sedež: Letuš 9a, 3327
Šmartno ob Paki, pod vložno
št. 1/04133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža firme,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5645425
Sedež: 3310 Žalec, Ivanke Uranjek 1
Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 14. 7. 1998.

Rg-401356
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00790 z dne 22. 3. 1999 pri
subjektu vpisa ŠTAJNHOF, trgovsko, sto-
ritveno, proizvodno podjetje, d.o.o., Vi-
tanje, sedež: Vitanje 153, 3205 Vitanje,
pod vložno št. 1/05772/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ce in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5806631
Ustanovitelj: Mlinšek Štefanija, izstopila

31. 7. 1998; Mlinšek Herman, Vitanje, Vi-
tanje 193, vstopil 31. 7. 1998, vložil
1,509.900 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Mlinšek Štefaniji, ki je bila razre-
šena 31. 7. 1998.

Rg-401358
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00036 z dne 3. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLEMEN, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Celje,
Grunova 5, 3000 Celje, sedež: Grunova
5, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04261/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636205
Firma: KLEMEN TRADE, podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Celje, Grunova 5

Skrajšana firma: KLEMEN TRADE,
d.o.o., Celje

Osnovni kapital: 1,626.000 SIT
Ustanovitelj: Šeligo Klemen, Celje, Gru-

nova 5, vstopil 23. 3. 1992, vložil
1,626.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim

sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55302 Dejavnsot okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-401360
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00550 z dne 28. 1. 1999 pri

subjektu vpisa REMONT, obrtno gradbe-
no podjetje, d.d., sedež: Oblakova 32,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5066816
Član nadzornega sveta: Amon Bogomir,

izstopil 16. 5. 1997; Tomšič Vladimir, vsto-
pil 16. 5. 1997.

Rg-401362
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00542 z dne 28. 1. 1999 pri
subjektu vpisa Projektivni biro Velenje,
d.d., sedež: Prešernova 8, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5066263
Članica nadzornega sveta: Ramšak Sa-

bina, Vrečko Jože in Simonič Simona, izsto-
pili 13. 5. 1997; Mahne Nataša, vstopila
13. 5. 1997.

Sprememba statuta z dne 13. 5. 1997.

Rg-401364
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01305 z dne 27. 1. 1999 pri
subjektu vpisa COCA-COLA AMATIL
SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pi-
jač, d.d., in v angleškem jeziku:
COCA-COLA AMATIL SLOVENIJA, Enter-
prise for the Production, Sale and Distri-
bution of Non-alcoholic Bevarages, The
Corporation, sedež: Celjska cesta 8,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, zastopnika,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5092108
Firma: COCA-COLA BEVERAGES

SLOVENIJA, Podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pi-
jač, d.d. in v angleškem jeziku vpisano v
bazo R

Skrajšana firma: COCA-COLA BEVE-
RAGES SLOVENIJA, d.d., in v angleškem
jeziku vpisano v bazo R

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipi Bruno, razrešen 9. 12. 1998;
direktor Longyka Primož, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta IV/8, imenovan 9. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kent Muhtar,
Cizej Rudolf in Bukvič Vladimir, izstopili
9. 12. 1998; Filipi Bruno, Thaler Zoran in
Dumičić Vinko, vstopili 9. 12. 1998.

Sprememba statuta z dne 9. 12. 1998:
Firma: COCA-COLA BEVERAGES

SLOVENIJA, Enterprise for the Production,
Sale And distribution of Non-alcoholic Be-
verages, The Corporation

Skrajšana firma: COCA-COLA SLOVE-
NIJA, The Corporation.

Rg-401365
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00881 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA SLO-
VENSKE KONJICE, p.o., sedež: Stari trg
23, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
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št. 1/04118/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanoviteljice, dejavnosti in pri za-
stopnici ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087767
Firma: GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE

KONJICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Skupščina občine Slo-

venske Konjice, izstopila 11. 12. 1996; Ob-
čina Slovenske Konjice – omejeno subsi-
diarno, Slovenske Konjice, Stari trg 29,
vstopila 11. 12. 1996, Občina Zreče –
omejeno subsidiarno, Zreče, Cesta na Ro-
glo 13b, vstopila 3. 2. 1997, in Občina Vi-
tanje – omejeno subsidiarno, Vitanje, Vita-
nje 67, vstopila 19. 12. 1996 – odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Zbičajnik Olga, Slovenske Konji-
ce, Liptovska 20, ki od 19. 12. 1996 za-
stopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol.

Rg-401366
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00018 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA OB DRA-
VINJI, p.o., sedež: Ul. Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/04116/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena in ustanoviteljice ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089441
Firma: OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Sloven-

ske Konjice, izstopila 23. 10. 1996; Občina
Slovenske Konjice – omejeno subsidiarno,
Slovenske Konjice, Stari trg 29, vstopila
23. 10. 1996, odgovornost: ostalo.

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

Rg-401368
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00209 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA V PARKU,
p.o., sedež: Tatenbachova 5a, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno
št. 1/04120/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena in ustanoviteljice, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo pri zastopni-
ku s temile podatki:

Matična št.: 5087759
Firma: OSNOVNA ŠOLA V PARKU
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitlejice: Skupščina občine Slo-

venske Konjice, izstopila 11. 12. 1996; Ob-
čina Slovenske Konjice – omejeno subsi-
diarno, Slovenske Konjice, Stari trg 29,
vstopila 11. 12. 1996, Občina Zreče –
omejeno subsidiarno, Zreče, Cesta na Ro-
glo 13b, vstopila 3. 2. 1997, in Občina Vi-
tanje – omejeno subsidiarno, Vitanje, Vita-

nje 67, vstopila 19. 2. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Šegel Milena, Slovenske Konjice,
Slomškova 5, ki od 19. 2. 1996 zastopa
šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 80101 De-
javnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 85313 Dejav-
nost socialnovarstvenih zavodov za uspo-
sabljanje otrok in mladostnikov; 85314 De-
javnost varstveno delovnih centrov.

Rg-401369
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00019 z dne 21. 1. 1999 pri
subujektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LOČE,
p.o., sedež: Loče 49, 3215 Loče, pod
vložno št. 1/04119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spre-
membo imena in ustanoviteljice, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo pri za-
stopniku s temile podatki:

Matična št.: 5089433
Firma: OSNOVNA ŠOLA LOČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Slo-

venske Konjice, izstopila 23. 10. 1996;
Občina Slovenske Konjice – omejeno
subsidiarno, Slovenske Konjice, Stari trg
29, vstopila 23. 10. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Šegel Franc, Slovenske Konjice,
Slomškova 5, ki od 23. 10. 1996 zastopa
šolo brez omejitev.

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

Rg-401372
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00070 z dne 20. 1. 1999 pri
subjektu vpisa SAVINJSKI MAGAZIN
TRADE, Trgovska družba, trgovina na de-
belo, d.o.o., Žalec, sedež: Šlandrov trg
35, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/03614/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravo napačnega vpisa druž-
benika pod zap. št. 48 pri sklepu Srg
1076/97 s temile podatki:

Matična št.: 5625904
Ustanoviteljica: TRGOVSKA DRUŽBA

SAVINJSKI MAGAZIN TRADE, Trgovina na
debelo, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 35, vsto-
pila 24. 7. 1995, vložila 191.191 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-401374
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01017 z dne 18. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PODJETJE ZA
VZDRŽEVANJE IN VARSTVO CEST, p.o.,
Celje, Lava 42, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03063/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, dejavnosti, imena pri zastopniku,
ustanoviteljice, osnovni kapital, uskladitev z

zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5511941
Firma: VOC CELJE, vzdrževanje in ob-

nova cest, d.d.
Skrajšana firma: VOC CELJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 112,151.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vložila 21,791.000
SIT, Mestna občina Celje, Celje, Trg Celj-
skih knezov 9, vložila 1,716.000 SIT, Obči-
na Slovenske Konjice, Slovenske Konjice,
Stari trg 29, vložila 1,436.000 SIT, Občina
Žalec, Žalec, Ul. Savinjske čete 5, vložila
2,019.000 SIT, Mestna občina Velenje, Ve-
lenje, Titov trg 1, vložila 1,559.000 SIT,
Občina Mozirje, Mozirje, Savinjska cesta 7,
vložila 1,301.000 SIT, Občina Šentjur,
Šentjur, Mestni trg 10, vložila 1,166.000
SIT, Občina Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, vložila 1,637.000
SIT, Občina Laško, Laško, Mestna ulica 2,
vložila 987.000 SIT, in delničarji iz javne
prodaje (po priloženem seznamu), vložili
78,539.000 SIT – vstopili 23. 9. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orešnik Vincenc (prej Vinko) Polzela,
Polzela 39b, imenovan 27. 9. 1991, zasto-
pa podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gril Janez, La-
vriša Roman, Pukl Rajko, Plevčak Milan,
Stermecki Vojko in Oberžan Vida, vstopili
23. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 9000 Storitve javne
higiene.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01528/00839
– 1998/IZ z dne 15. 10. 1998.

Rg-401376
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00467 z dne 15. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OBRTNO PODJETJE
KLJUČAVNIČAR, Celje, p.o., Celje, To-
vorna ulica 7, sedež: Tovorna ul. 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00064/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5145180
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomažin Dominik, razrešen 21. 4.
1995; direktor Trajkovski Danijel, Celje,
Opekarniška 12d, imenovan 21. 2. 1997,
zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-401377
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00641 z dne 15. 1. 1999 pri
subjektu vpisa PROCES, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Te-
panje 97, Slovenske Konjice, sedež: Te-
panje 97, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benice, dejavnosti in zastopnice, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5724244
Firma: CENC, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CENC, d.o.o.
Ustanovitelj: Cenc Silva, izstopila 9. 10.

1996; Cenc Ivo, Slovenske Konjice, Tepa-
nje 97, vstopil 16. 12. 1992, vložil
1,514.024,70 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Cenc Silvi, ki je bila razrešena
9. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274
Druga popravila, d.n.; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Opomba: pri šifri 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 10. 1996.

Rg-401378
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01070 z dne 13. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KLIMA CELJE, d.o.o., Indu-
strija aerotermičnih naprav Celje, Delav-
ska cesta 5, sedež: Delavska cesta 5,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00322/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035490
Firma: KLIMA CELJE, Industrija aero-

termičnih naprav, d.d.

Skrajšana firma: KLIMA CELJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 446,466.000 SIT
Ustanovitelji: IMP KLIMA CELJE, p.o.,

Celje, Delavska 5, izstopil 2. 10. 1998; Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5/IV, vložil 24,014.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vložil
57,684.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, Ljubljana, Dunajska 160, vložila
48,027.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 37,458.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 72,265.000 SIT,
Slovenska razvojna družba – za program
notranjega odkupa, Ljubljana, Dunajska
160, vložila 688.000 SIT, in denacionaliza-
cijski upravičenci in delavci na podlagi do-
kapitalizacije, vložili 206,330.000 SIT –
vstopili 2. 10. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kajba Ivan, Ver-
hovc Norbert in Špeglič Vili, vstopili 2. 10.
1998.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparato; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 01525/01392
– 1998/BJ z dne 29. 10. 1998.

Rg-401379
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00477 z dne 11. 1. 1999 pri
subjektu vpisa HMELJARSKO
ZDRUŽENJE SLOVENIJE, sedež: Žalske-
ga tabora 2, 3310 Žalec, pod vložno
št. 4/00573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri sedežu s temile
podatki:

Matična št.: 5114683
Sedež: 3310 Žalec, Cesta žalskega

tabora 1.

Rg-401381
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01071 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa HMEZAD EXPORT-IMPORT,

p.o., Žalec, Vrečarjeva 14, sedež: Vre-
čarjeva 14, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00537/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje iz p.o. v d.d.,
spremembo firme, dejavnosti in pri zastop-
niku, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, člane nadzornega sveta, ustanovi-
telje in osnovni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5150973
Firma: HMEZAD EXPORT-IMPORT,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 758.356.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 16,988.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 16,988.000
SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vložila 228,874.000
SIT, denacionalizacijski upravičenci, vložili
272,982.000 SIT, zadružni upravičenci,
vložili 218,410.000 SIT, in delavci iz inter-
ne razdelitve, vložili 4,114.000 SIT – vsto-
pili 6. 7. 1998, odgovornost: ne  odgovarja-
jo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sko-
čić Josip, Celje, Nušičeva 12, razrešen
9. 7. 1998 kot zastopnik in imenovan za
člana uprave, ki zastopa družbo brez omeji-
tev skupno s predsednikom uprave in Na-
tek Andrej, Tabor, Pondor 4a, razrešen
9. 7. 1998 kot direktor in imenovan za pred-
sednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev skupno s članom uprave.

Člani nadzornega sveta: Virant Ivan, Go-
riup Danilo, Trobiš Rudolf, Bizjak Marjeta,
Zupančič Martina in Marinc Marjan, vstopili
6. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in karto-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo
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določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih 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.; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9252 Dejavnost muze-
jev, varstvo kulturne dediščine.

Opomba: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LP
01509/00904-1998/BR z dne 26. 10.
1998.

Rg-401382
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00760 z dne 7. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC,
p.o., Šentjur, sedež: Gajstova pot 2a,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/06419/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z ZOFVI, spremembo imena in dejav-
nosti ter spremembo pri ustanoviteljici in
zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5914914
Firma: OSNOVNA ŠOLA

HRUŠEVEC-ŠENTJUR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občina Šentjur pri Celju

– neomejeno subsidiarno, izstopila 10. 2.
1997; Občina Šentjur pri Celju – omejeno
subsidiarno, Šentjur, Mestni trg 10, vstopila
10. 2. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Gajšek Robert, Šentjur, Romihova 6, ki
od 26. 9. 1996 zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-401383
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01155 z dne 8. 1. 1999 pri sub-

jektu vpisa HOTEL EVROPA, p.o., Celje,
sedež: Titov trg 4, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, člane nadzornega sveta, ustanovi-
telje ter osnovni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5004861
Firma: HOTEL EVROPA, d.d., Celje
Skrajšana firma: HOTEL EVROPA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 4
Osnovni kapital: 174,329.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 26,351.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5/IV, vložil 16,515.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložila 96,072.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve, vložili 30,600.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
4,791.000 SIT – vstopili 28. 10. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meštrov Marko, Celje, Prekomorske
brigade 9a, ki od 28. 10. 1998 zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Posinek-Cafuta
Simona, Plankelj Branko in Žvar Ernest,
vstopili 28. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Opomba: pri dejavnosti 67.13 le dejav-
nost menjalnic.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LP
01548/01028-1998/SD z dne 30. 10.
1998.

Rg-401385
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01076 z dne 6. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa POHIŠTVO, Mizarsko podjet-
je, p.o., Celje, Kersnikova 21, sedež: Ker-
snikova 21, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje iz p.o. v d.d.,
spremembo firme, ustanovitelje, osnovni ka-
pital, člane nadzornega sveta in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5066557
Firma: MIZARSKO PODJETJE PO-

HIŠTVO, d.d., Celje
Skrajšana firma: POHIŠTVO, d.d., Celje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 107,000.000 SIT

Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
5,564.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
5,564.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
11,128.000 SIT, udeleženci na podlagi in-
terne razdelitve, vložili 11,128.000 SIT, Slo-
venska razvojna družba, d.d., za program
notranjega odkupa, Ljubljana, Dunajska
160, vložila 3,419.000 SIT, udeleženci na
podlagi notranjega odkupa, vložili
18,837.000 SIT, in denacionalizacijski
upravičenci, vložili 51,360.000 SIT – vsto-
pili 20. 10. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Jakop Venče-
slav, Frece Venčeslav, Centrih Ivan, Feguš
Marjan, Vehovar Franc in Vehovar Jelka,
vstopili 20. 10. 1998.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 01538/01123-1998/IJS z
dne 30. 10. 1998.

Rg-401386
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00517 z dne 6. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa PIVOVARNA LAŠKO, delniška
družba, sedež: Trubarjeva 28, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00171/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049318
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 1020

Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9000 Storitve javne higiene.

Sprememba statuta z dne 29. 5. 1998.

Rg-401387
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00590 z dne 5. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa PIVOVARNA LAŠKO, delniška
družba, sedež: Trubarjeva 28, 3270
Laško, pod vložno št. 1/00171/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča zapisnik
skupščine z dne 29. 5. 1998, spremembo
dejavnosti ter spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5049318
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 5244 Tr-

govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje.

Opomba: pri dejavnosti 74.60 brez po-
izvedovalne dejavnosti in dejavnosti zaseb-
nih detektivov.

Zapisnik skupščine z dne 29. 5. 1998.
Sprememba statuta z dne 23. 5. 1997.

Rg-401388
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01057 z dne 5. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
NAZARJE, p.o., sedež: Savinjska cesta
4, 3331 Nazarje, pod vložno
št. 1/00454/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
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viteljev in pri zastopniku, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah, preoblikovanje iz p.o.
v d.d., osnovni kapital in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5151503
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

NAZARJE, d.d.
Skrajšana firma: GG Nazarje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 108,072.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

Ljubljana, Dunajska 160, vložila
25,826.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 10,808.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 10,808.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa, vložili 9,544.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
17,402.000 SIT, in Slovenska razvojna
družba, za program notranjega odkupa,
Ljubljana, Dunajska 160, vložila
33,684.000 SIT – vstopili 28. 9. 1998, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cajner Milan, Rečica ob Savinji, Var-
polje 59, ki od 28. 9. 1998 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: mag. Krajčič
Darij, Celinšek Zoran in Chuuya Anica, vsto-
pili 28. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
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.

Opomba: pri dejavnosti 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo št. LP 01533/01664.1998/IZ
z dne 27. 10. 1998.

LJUBLJANA

Rg-402381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01621 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa PEKARNA VRHNIKA, d.d., se-
dež: Idrijska 21, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/07702/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5081769
Član nadzornega sveta: Cof Vida, izsto-

pila 31. 12. 1998; Kos Boštjan, vstopil 4. 2.
1999.

Rg-402382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/001640 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA – MERKUR, trgovina
na drobno, d.d., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04671/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Član nadzornega sveta: Ždralič Žarko je

izstopil 22. 2. 1999.

Rg-402383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01649 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA STIČNA, Ce-
sta II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna
Gorica, pod vložno št. 1/18715/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5623677
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 92511 De-
javnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-402384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01651 z dne 15. 4. 1999 pri sub-

jektu vpisa GRADIS FINANCE LJUBLJA-
NA, družba z omejeno odgovornostjo,
sedež: Šmartinska 134a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 1241/96 zaradi osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5497159
Osnovni kapital: 76,598.210,40 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstopil 25. 1. 1996, vložil 9,762.103,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-402385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01665 z dne 28. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31858/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1413392
Firma: ZAVOD ZA OŽIVITEV CIVILNE

DRUŽBE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 1/IV
Ustanovitelji: Aplenc Andrej, Ljubljana,

Prijateljeva 16, Blažič Viktor, Ljubljana, Stre-
liška 3, Jambrek Peter, Bled, Cesta v Me-
gre 4, Jerovšek Janez, Medvode, Verje
31a, Kos Marko, Ljubljana, Plevančeva 6,
Petan Žarko, Ljubljana, Beethovnova 4,
Pučnik Jože, Ljubljana, Štihova 25, Vodopi-
vec Franc, Ljubljana, Jamova c. 1, in Zajc
Dane, Ljubljana, Praprotnikova 5, vstopili
3. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Aplenc Andrej, imenovan 3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74831 Preva-
janje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-402387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01685 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa IUV, Industrija usnja Vrhnika,
d.d., sedež: Tržaška cesta 31, 1360 Vrh-
nika, pod vložno št. 1/00732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
na nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034825
Član nadzornega sveta: Šlander Jože,

izstopil 17. 2. 1999; Hajdinjak Silvo, vstopil
17. 2. 1999.

Rg-402388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01688 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za pomorstvo in promet, sedež: Pot
pomorščakov 4, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01566/22 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
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Matična št.: 5085063025
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Batista Milan, doc. dr., razrešen
30. 10. 1998; zastopnik Kolenc Jurij, Por-
torož, Obala 125, imenovan 9. 10. 1998,
zastopa fakulteto kot prodekan za študij-
ske zadeve.

Rg-402390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01830 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa LITOSTROJ E.I., podjetje za
izdelavo energetske in industrijske opre-
me, d.o.o., sedež: Litostrojska 40, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29128/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris
omejitev zastopanja s temile podatki:

Matična št.: 1124609
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Miklavčič Blaž, Grosuplje, Kozinova
cesta 30, razrešen in ponovno imenovan
24. 1. 1997.

Rg-402391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02041 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa V.P.R., podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16387/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, naslova ustanovitelja in
zastopnika, deležev, osnovnega kapitala,
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5594324
Firma: RUSALKA V.P.R., salon za ne-

go telesa, d.o.o.
Skrajšana firma: RUSALKA, V.P.R., d.o.o.
Sedež: 1352 Preserje, Rakitna 463
Osnovni kapital: 2,284.178 SIT
Ustanovitljica: Zakrajšek Vlasta, Preserje,

Rakitna 463, vstopila 4. 3. 1992, vložila
2,284.178 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakrajšek Vlasta, imenovana
4. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 01132
Sadjarstvo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1999.

Rg-402409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01536 z dne 28. 4. 1999 od št.

vložka 1/31856/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399942
Firma: SLA-FIN, podjetje za ekonom-

ske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLA-FIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tabor 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Slapničar Matevž, Lesce, Be-

gunjska 11b, vstopil 23. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slapničar Matevž, imenovan 23. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na

debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 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; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
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stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejav-
nost; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01986 z dne 28. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31852/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413791
Firma: VAL TRADE, družba za zasto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

cesta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Valant Uroš, Ljubljana, Roš-

ka 9, vstopil 8. 4. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valant Uroš, imenovan 8. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1999:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-402413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01034 z dne 21. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ASTOR, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Stara Cerkev, Mrtvi-
ce 8, sedež: Mrtvice 8, 1332 Stara Cer-
kev, pod vložno št. 1/19218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5645522
Osnovni kapital: 5,300.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Janez, Stara Cer-

kev, Mrtvice 8, vstopil 6. 4. 1992, vložil
5,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 3. 1999.

Rg-402415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01553 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa POINT – “A”, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, ekonomsko ra-
čunski inžiniring, storitve, gostinstvo, tu-
rizem, zunanjo trgovino ..., Ljubljana, se-
dež: Maroltova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08941/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420318
Ustanovitelj: Ambrožič Janja, izstopila

24. 3. 1999; Ambrožič Aleksander, Ljub-
ljana, Maroltova 2, vstopil 24. 3. 1999,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ambrožič Aleksander, imenovan
24. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 45210 Splošna gradbena dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-

lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 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; 74400 Ogla-
ševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1999.

Rg-402416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01591 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa NIMOPA TEN, trženje in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
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Matična št.: 5860300
Firma: NIMOPA, trženje in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIMOPA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

60a
Ustanovitelj: Mirt Marija, izstopila 23. 3.

1999; Buh Pavel, Ljubljana, Trg prekomor-
skih brigad 7, vstopil 7. 7. 1994, vložil
6,685.782,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
prokurist Mirt Marija, Ljubljana, Trg preko-
morskih brigad 7, razrešena 23. 3. 1999
kot direktorica in imenovana za prokurist-
ko, prokurist Buh Bogomir, Trzin, Na Jasi
3, imenovan 23. 3. 1999, in Buh Pavel,
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 7, raz-
rešen 23. 3. 1999 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 60240 Cestni tovorni promet;
63120 Skladiščenje; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1999.

Rg-402417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01487 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa QUICKTIME, družba za raču-
nalniško tehnologijo, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Dunajska 116, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07396/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5447950
Sedež: 1000 Ljubljana, Janševa uli-

ca 2c
Sprememba družbene pogodbe z dne

23. 3. 1999.

Rg-402418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01554 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa EVA ŠPORT, trgovina s šport-
nimi rekviziti in konfekcijo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gerbičeva ul. 44, 1111
Ljubljana, pod vložno št. 1/06529/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5359368
Firma: EVA ŠPORT, nepremičnine, go-

stinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, izbrisana 19. 4. 1999:

55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1999.

Rg-402419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01578 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIKOM, Podjetje za serijsko in
individualno konstruirano opremo ter
montažo, d.o.o., sedež: Adamičeva c. 37,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/21027/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5970466
Ustanovitelj: Bartelj Simonka, izstopila

25. 3. 1999; Kopriva Zdenko, Škofljica, Za-
log pri Škofljici 18, vstopil 25. 3. 1999,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bartelj Simonka, Grosuplje, Ada-
mičeva c. 37, razrešena in ponovno imeno-
vana 25. 3. 1999, in prokurist Kopriva
Zdenko, imenovan 25. 3. 1999.

Rg-402424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00980 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31808/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1381318
Firma: EPIC, d.o.o., Investicije&Sveto-

vanje, firma v angleškem jeziku: EPIC Ltd.,
Investment&Consulting

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: EPIC, GOLDSCHEIDER

UND WURMBOCK, Unternehmensbora-
tungs-gesellschaft m.b.H., Viena, Plosslgas-
se 8, vstopil 23. 2. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Wurmbock Gustav, Dunaj, Plosslgas-
se 8, imenovan 23. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov.

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

Rg-402420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01586 z dne 19. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa JANDA TRADE, trgovina, stori-
tve in inženiring, d.o.o., sedež: Kamni-
karjeva 40, Lavrica, 12191 Škofljica,

pod vložno št. 1/24862/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5873274
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Koncilja Janko, razrešen 29. 3.
1999; direktorica Koncilja Ana Nuša, Škof-
ljica, Kamnikarjeva ulica 40, Lavrica, ime-
novana 29. 3. 1999.

Rg-402427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01655 z dne 14. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALTA 5, d.o.o., podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo, Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14633/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, firme, deležev, usta-
noviteljev in zastopnikov, uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5556651
Firma: ALTA 5, družba za trgovino,

storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Slavko, vstopil

18. 12. 1991, in Komac Elvis, vstopil
8. 7. 1993, oba iz Notranjih Goric, Vnanje
Gorice 66, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kot Barbara, izsto-
pila 26. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
mac Elvis, razrešen 26. 3. 1999 kot druž-
benik in imenovan za prokurista; prokurist-
ka Rot Barbara, razrešena 26. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 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 specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
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govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 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; 7440 Ogla-
ševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.

Rg-402430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01584 z dne 13. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa NORAS, d.o.o., Trgovina in za-
stopstva, Ljubljana, sedež: Dunajska
109, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31008/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1278720
Firma: NORAS, trgovina in svetovanje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 80422

Drugo izobraževanje, d.n.; 8531 Institucio-
nalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01595 z dne 13. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1400088
Firma: B.B.L. TRI, družba za medna-

rodno špedicijo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: B.B.L. TRI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Leban Tomaž, Domžale,

Zrinjskega ulica 3, Vir, Blejec Matej, Ljublja-
na, Klunova ulica 10, in Brkljača Nenad,
Ljubljana, Glinškova ploščad 18, vstopili
26. 3. 1999, vložili po 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leben Tomaž, imenovan 26. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje

in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-402432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00903 z dne 8. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31775/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS na Ptuju,
spremembo sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5362407
Firma: AGENCIJA LUKA, agencija za

šport in turistično dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA LUKA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 6,930.000 SIT
Ustanovitelji: Lukman Aljaž, vstopil

7. 4. 1990, vložil 4,158.000 SIT, Lukman
Franc, vstopil 18. 4. 1994, vložil 2,079.000
SIT, in Lukman Marija, vstopila 18. 4. 1994,
vložila 693.000 SIT, vsi s Ptuja, Maistrova 7,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukman Aljaž, imenovan 7. 4. 1990.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
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valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obra-
tov; 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; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
71401 Izposojanje športne opreme; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vl.
št. 1/02076/00.

Rg-402433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01535 z dne 13. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399934
Firma: FRI KOROŠEC, Finančno raču-

novodski inženiring, trgovina in storitve,
k.d.

Skrajšana firma: FRI KOROŠEC, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 122
Ustanoviteljici: Korošec Tatjana, Ljublja-

na, Ulica bratov Učakar 122, ki odgovarja s
svojim premoženjem, in Turk Stanislava,
Ljubljana, Vodnikova cesta 6, ki je vložila
1.000 SIT in ne odgovarja, vstopili 22. 3.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korošec Tatjana, imenovana
22. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
45310 Električne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 64120 Ku-
riska dejavnost, razen javne pošte; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 93021 De-
javnost frizerskih salonov.

Rg-402434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01241 z dne 12. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31775/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos podružnice zaradi
prenosa sedeža matične družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5362407003
Firma: AGENCIJA LUKA, agencija za

športno in turistično dejavnost, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 2, POSLOVNA ENO-
TA BOHINJ

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4265 Bohinjsko jezero,

Ukanc 6
Ustanoviteljica: AGENCIJA LUKA, agen-

cija za športno in turistično dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, vstopila
15. 10. 1992, odgovornost: vpisana kot us-
tanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lukman Aljaž, Ptuj, Maistrova 7,
imenovan 15. 10. 1992.

Pred prenosom sedeža je bila podružni-
ca vpisana pri Okrožnem sodišču na Ptuju.

Rg-402435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00915 z dne 15. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TYROL SPORT, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska cesta 152, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22202/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5741769
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 5212

Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah.

Rg-402436

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00919 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa BRUMEC-RUČIGAJ, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino živil-
skih in neživilskih proizvodov, gostins-
tvo, Testenova 55, Loka pri Mengšu,
1234 Mengeš, sedež: Testenova 55,
1234 Loka pri Mengšu, pod vložno
št. 1/17519/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter popravek poštne številke v
imenu firme s temile podatki:

Matična št.: 5745764
Firma: BRUMEC-RUČIGAJ, d.o.o., pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov..., gostinstvo, Te-
stenova 55, Loka pri Mengšu, 1234
Mengeš

Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelja: Brumec Aleš, vstopil

15. 5. 1993, vložil 10,500.000 SIT in in
Brumec Petra, vstopila 16. 6. 1994, vložila
4,500.000 SIT, oba iz Mengša, Testenova
55, Loka pri Mengšu, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-402438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01092 z dne 8. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa TIMPORT INTERNATIONAL, pod-
jetje za marketing in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica Pohorskega ba-
taljona 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28406/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5971110
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 60b
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

1. 3. 1999.

Rg-402440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01627 z dne 7. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa AGENDA, d.o.o., inženiring, trgo-
vina, turizem, zastopanje, Ljubljana, Zar-
nikova 19, sedež: Zarnikova 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03501/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5307104
Firma: AGENDA, d.o.o., Ljubljana, in-

ženiring, trgovina, turizem, zastopanje,
storitve

Osnovni kapital: 2,116.000 SIT
Ustanovitelja: Jarc Mihael, Ljubljana, Zar-

nikova 19, in Pirman Peter, Ljubljana, Tre-
binjska ulica 15, vstopila 27. 12. 1989, vlo-
žila po 1,058.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Pirman Peter, imenovan
23. 4. 1993, in Jarc Mihael, imenovan
31. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52463 Trgovina na drobno

z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti.

Rg-402444

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06962 z dne 6. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa TELD, telefonija, avtomatika in
montaža električnih naprav, d.o.o., Tr-
bovlje, sedež: Trg revolucije 4, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/11568/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme in osnovnega kapitala ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587603
Firma: TELD, Podjetje za telefonijo,

avtomatiko in montažo električnih na-
prav, d.o.o.

Skrajšana firma: TELD, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Novi dom 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Dimič Henrik, Trbovlje, Trg

revolucije 4, vstopil 15. 5. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunikaci-
je; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
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7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-402499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01113 z dne 2. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31755/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399209
Firma: HOZJAN & CO., gradbene sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HOZJAN & Co., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Grič 22
Ustanovitelja: Hozjan Ana in Hozjan De-

jan, oba iz Ljubljane, Pot na Grič 22, vstopi-
la 15. 2. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hozjan Ana, imenovana 15. 2.
1999.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 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; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurir-
ska dejavnost, razen javne pošte; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-402500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01069 z dne 2. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa WELZ, Transportno špedicijsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kaju-
hova 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5552303
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Flachberger Alfred Josef, razrešen

19. 2. 1999; direktorica Verdaj Breda, Ljub-
ljana, Šarhova 34, razrešena in ponovno
imenovana 19. 2. 1999.

Rg-402501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01068 z dne 2. 4. 1999 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
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jurgen-Volker Hanreich, razrešen
4. 1. 1999; direktor Zupanc Igor, Ljubljana,
Kantetova 40, imenovan 4. 1. 1999.

Rg-402502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00651 z dne 2. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa VETIS, veletrgovina in servis,
d.o.o., Ljubljana, Vevška 52, sedež: Vevš-
ka 52, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15983/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5575788
Firma: VETIS, veletrgovina in servis,

d.o.o., Ljubljana, Pot v mejah 18
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v mejah

18
Sprememba akta o ustnaovitvi z dne

21. 1. 1999.

Rg-402503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01106 z dne 6. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa MALGAJ, trgovsko-servisno pod-
jetje, d.o.o., Gabrsko 30a, Trbovlje, se-
dež: Gabrsko 30a, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/21824/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, kapitala, deleža in zastopnikov, uskla-
ditev in spremembo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5735068
Sedež: 1420 Trbovlje, Gabrsko 30
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Malgaj Franc, Trbovlje,

Gabrsko 30a, vstopil 5. 3. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Malgaj Andrej, Trbovlje, Novi dom
25a, imenovan 19. 2. 1999, Malgaj Franc,
Trbovlje, Gabrsko 30a, razrešen 18. 2.
1999 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka, in zastopnica Malgaj Olga, Portorož,
Obala 119, imenovana 18. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-

lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5230
Dejavnost prehrambenih gostinskih obra-
tov; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; , 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 2. 1999.

Rg-402505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00225 z dne 6. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIOIKS, biomedicinska indu-
strija, konzultacije, storitve, d.o.o., se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26142/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5895871
Ustanovitelja: Ročak dr. Rudolf, Ljublja-

na, Brilejeva 4, vstopil 15. 3. 1995, vložil
300.000 SIT, in Raysbeck Limited, Dublin
2, Irska, 14/15 Parliament St., First F., vsto-
pil 18. 12. 1998, vložil 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.

Rg-402506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00528 z dne 8. 4. 1999 pri subjek-
tu vpisa TREVIS, posredništvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Masarykova
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26185/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5895243
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Pru-

šnikova ulica 55.

Rg-402511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00584 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa STING VISION, računalniška
grafika, avdio in video inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Proletarska 1, sedež: Prole-
tarska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova
sedeža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5330106
Firma: STING VISION, računalniška

grafika, avdio in video inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
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Skrajšana firma: STING VISION, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
106

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 2. 1999.

Rg-402512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00647 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa VIDEO CENTER, Podjetje za
izobraževanje, produkcijo in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Matjanova pot 9, se-
dež: Matjanova pot 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07798/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5393108
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg;7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z 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.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 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.;
8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejav-
nost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kul-
turne dediščine; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Omejitev dejavnosti 74.60 – razen poi-
zvedovalne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 1. 1999.

Rg-402513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00466 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KGH, klima, gretje, hlajenje,
d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 11, sedež:
Kvedrova 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26767/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, kapitala, deleža, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5893852
Firma: KGH, klima, gretje, hlajenje,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 11,800.000 SIT
Ustanovitelj: Macur Igor, Ljubljana, Gla-

varjeva 47, vstopil 15. 2. 1995, vložil
11,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 4545 Druga zaključna grad-
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bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 1. 1999.

Rg-402517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00544 z dne 12. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KERN 90, zastopstvo, trgovi-
na in špedicija, d.o.o., Ljubljana, Pod hri-
bom 55, sedež: Pod hribom 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09506/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5437270
Ustanovitelja: Naglič Tanja, izstopila

24. 12. 1998; Javh Rajko, Ljubljana, Po-
lanškova 8, in Cej Ana, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 72, vstopila 12. 10. 1990, vložila
po 756.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-402520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01722 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31821/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1411365
Firma: GIL MOTO SPORT ZUPAN, ser-

vis motornih koles na terenu, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: GIL MOTO SPORT
ZUPAN, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1234 Mengeš, Balantičeva 1
Ustanovitelja: Zupan Gregor, Mengeš,

Balantičeva 1, in Vitas Romana, Kranj, Ka-
liška 17, vstopila 1. 4. 1999, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Gregor, imenovan 1. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
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vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-402521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04264 z dne 16. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIPRO KEYBOARDS, Proizvod-
nja tipk in tipkovnic, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gerbičeva ulica 51a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10274/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, družbenikov,
naslovov družbenikov, priimka družbenice
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5448441
Osnovni kapital: 55,308.932 SIT
Ustanovitelji: Breznikar Ružica Renata,

Ljubljana, Vrtača 7, vložila 1,543.119 SIT,
Curk Helena, Ljubljana, Triglavska 19, vlo-
žila 226.767 SIT, Čelan Milan, Ljubljana,
Reška ulica 1, vložil 31,730.879 SIT, Fran-
češkin Bojan, Ljubljana, Palmejeva 32, vlo-
žil 3,230.042 SIT, Gasparič Matjaž, Ljublja-
na, Polje, C 6/10, vložil 3,877.156 SIT,
Golob Nada, Ljubljana, Ob Sotočju 14, vlo-
žila 66.371 SIT, Pašalič Lenka, Ljubljana,
Viška c. 49d, vložila 66.371 SIT, Klepo Ma-
rija, Ljubljana, Bratov Učakar 116, vložila
199.122 SIT, Kotar Olga, Ortnek, Gornje
Podpoljane 6, vložila 293.137 SIT, Krivic
Martin, Ljubljana, Pot v Hribec 2, vložil
2,903.719 SIT, Križan Andreja, Vrhnika,
Ljubljanska 22, vložil 1,410.378 SIT, Kure-
lič Ines, Ljubljana, Martinova 23, vložila
553.089 SIT, Logaja Andrej, Ljubljana, Tr-
žaška 39, vložil 912.597 SIT, Logaja Vladi-
mir, Domžale, Antona Skoka 17, vložil
1,072.993 SIT, Markočič Boris, Ljubljana,
Gerbičeva 6, vložil 2,887.126 SIT, Pleste-
njak Cicilija, Horjul, Ljubgojna 32, vložila
663.707 SIT, Špiler Sonja, Ljubljana, Je-
senkova ulica 5, vložila 1,028.746 SIT, Švi-
gelj Stanko, Cerknica, Primšarjeva 13, vlo-
žil 2,035.369 SIT, in Žvokelj Jožica, Ljub-
ljana, Lazarjeva 3, vložila 2,251.074 SIT, ki
so vstopili 15. 12. 1990, Markič Franc,
Ljubljana, Ilirska 6, vložil 1,902.627 SIT, in
Švajger Antonija, Ljubljana, Brodarjev trg 3,
vložila 757.732 SIT, ki sta vstopila 31. 5.
1994, Dolenc Janko, Notranje Gorice, Pot

k čuvajnici 16, vložil 486.719 SIT, Gabrijel
Anton, Zagreb, Galovičeva 10, vložil
4,236.664 SIT, Gorše Ljubica, Ljubljana,
Brodarjev trg 4, vložila 486.719 SIT, in Jal-
šovec Mladen, Zagreb, Grada Mainza 26,
vložil 486.719 SIT, ki so vstopili 7. 7. 1998
– odgovornost: ne odgovarjajo; TIPRO KEY-
BOARDS, Proizvodnja tipk in tipkovnic,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva ulica 51a, iz-
stopil 7. 7. 1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 7. 1998.

Rg-402523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01769 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413520
Firma: NIVES, trgovina in gostinstvo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vuga Čedomir, Vrhnika,

Cesta 6. maja 10, vstopil 30. 3. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Čedomir, imenovan 30. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 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 proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
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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.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63220 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-402525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01757 z dne 16. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa NADIKA, veleprodaja in malo-
prodaja, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24144/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5808022
Ustanovitelj: Truta Srečko, izstopil 4. 3.

1999; Hudobivnik Štefan, Naklo, Krakovo
46, vstopil 4. 3. 1999, vložil 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Truta Srečko, razrešen 4. 3. 1999;
direktor Hudobivnik Štefan, imenovan 4. 3.
1999.

Rg-402526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01711 z dne 16. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELQ, d.o.o., podjetje za inže-
niring, proizvodnje storitve in trgovino,
Ljubljana, sedež: Polje, C. XXII/7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03322/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo kapitala in deleža, uskladitev in spre-
membo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5381282
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kupljenik Alojz, Ljubljana,

Polje, C. XXII/7, vstopil 23. 11. 1989, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 6312 Skladiščenje; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
31. 3. 1999.

Rg-402527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01102 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31826/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1399144
Firma: GIMM, Geodetske storitve,

d.n.o., Levarjeva ulica 95, Ljubljana
Skrajšana firma: GIMM, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Levarjeva uli-

ca 95
Ustanovitelja: Lukan Marko, Ljubljana,

Levarjeva 95, in Kovič Matej, Ljubljana, Ši-
šenska 33, vstopila 3. 3. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukan Marko, imenovan 3. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-402529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01720 z dne 16. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413457
Firma: PRO-DEX, mednarodna trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO-DEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 28a
Osnovni kapital: 5,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žumer Marjan, Kranj, Pre-

doslje 99d, vstopil 22. 3. 1999, vložil
5,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žumer Marjan, imenovan 22. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje.

Rg-402530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01788 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLIMAHIT, d.o.o., inženiring,
sedež: Aleševčeva 74, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02444/00 vpisalo v sod-
niregister tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5299209
Osnovni kapital: 40,841.180,02 SIT
Ustanovitelji: Korotaj Andrej, Ljubljana,

Groharjeva cesta 14, vložil 13,613.726,68
SIT, ter Jurišič Branko, Vrhnika, Cankarjevo
nabrežje 10, Verd, in Žontar Aleš, Medvo-
de, Spodnje Pirniče 24c, vložila po
13,613.726,67 SIT, vstopili 11. 9. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.

Rg-402531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01785 z dne 20. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAFIK INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za trgovino, svetovanje,
proizvodnjo, zastopanje in inženiring,
Ljubljana, sedež: Vodovodna cesta 100,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05709/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5359830
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tratar Anton, Dobrova, Šu-

jica 29, vložil 2,745.346,43 SIT, Rotar Ani-
ca, Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona
125, vložila 66.179,18 SIT, Muck Grega,
Ljubljana, Cesta na brdo 45, vložil
66.179,18 SIT, in Rupnik Marija, Ljubljana,
Cankarjeve brigade 69, vložila 113.797,67
SIT, ki so vstopili 27. 8. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Paravinja Dušan, iz-
stopil 30. 3. 1999; GRAFIK INTERNATION-
AL, d.o.o., Podjetje za trgovino, svetovanje,
zastopanje in inženiring, Ljubljana, Vodo-
vodna cesta 100, vstopil 8. 4. 1997, vložil
376.139,18 SIT, ter Jenko Davorina, Men-
geš, Zavrti 36, in Košir Matjaž, Ljublja-
na-Šentvid, Stanežiče 40c, vstopila
27. 8. 1992, vložila po 66.179,18 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 3. 1999.

Rg-402533

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00648 z dne 28. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATEAM-BT, gostinstvo in stori-
tve, d.o.o., sedež: Poljanska cesta 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 1305565
Ustanovitelja: Deželan Tomaž in Markuš

Igor, izstopila 29. 1. 1999; Dobovšek Gre-
gor, Ljubljana, Pot k Savi 29, in Dežman
Maks, Ljubljana, Tugomerjeva 2, vstopila

29. 1. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Deželan Tomaž in Markuš Igor, raz-
rešena 29. 1. 1999; zastopnik Dobovšek
Gregor, ki zastopa družbo kot namestnik
direktorja, in direktor Dežman Maks, ime-
novana 29. 1. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.

Rg-402536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07378 z dne 23. 3. 1999 pri subjektu
vpisa OPHTACOM, medicinski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trstenjakova 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/15569/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5639948
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 5232

Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki.

Rg-402936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01142 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa INTERTRADE ITA, podjetje za za-
stopanje tujih firm, d.d., Ljubljana, Tom-
šičeva 3, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05469/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5111978
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Pance Franc, razrešen 24. 2. 1999;
zastopnik Prelesnik Andraž, Kočevje, Koc-
ljeva 5, imenovan 24. 2. 1999, zastopa
družbo kot v.d. direktorja  brez omejitev.

Rg-402937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07469 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa JAGODIC, storitve in trgovina, d.o.o.,
Šmarje Sap, Podgorica 2, sedež: Podgo-
rica 2, 1293 Šmarje Sap, pod vložno št.
1/23781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
leža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5759706
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jagodic Bojan, Šmarje Sap,

Podgorica 2, vstopil 13. 5. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.

Rg-402938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07359 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa OLYMPUS TRGOVINA, d.o.o., se-
dež: Vodovodna 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28210/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5953219
Firma: OLYMPUS SLOVENIJA, trgovi-

na in storitve,d.o.o.
Skrajšana firma: OLYMPUS SLOVENI-

JA, d.o.o.
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Rg-402939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07300 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa NYNOSAN, Trgovsko in turistično
podjetje, d.o.o., Trzin, sedež: Gmajna 16,
Trzin, Mengeš, 1234 Mengeš, Trzin, pod
vložno št. 1/091967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev, deleža, osnovnega kapitala, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5428378
Firma: NYNOSAN, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 4,698.000 SIT
Ustanovitelja: Tomičić Prezelj Nino, Mali

Lošinj, B. Capponi 1, vstopil 14. 9. 1990,
in Tomičić Prezelj Andreja, Ljubljana, Savlje
35a, vstopila 25. 11. 1998, vložila po
2,349.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01250 Re-
ja drugih živali; 28520 Splošna mehanična
dela; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 11. 1998.

Rg-402940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07290 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CIM GRAFIKA, Podjetje za računal-
niški inženiring in tehnične storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Peričeva 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5512662
Firma: CIM GRAFIKA, izdelava reklam-

nih napisov in ekonomsko propagand-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 17400 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 21110
Proizvodnja vlaknin; 21210 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 21240 Proizvodnja tapet;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26110 Proizvodnja
ravnega stekla; 26120 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 26700 Obdelava na-

ravnega kamna; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za  mehanski prenos
energije; 31500 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 31620 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71320

Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejav-
nosti; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 12. 1998.

Rg-402941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07288 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa VK MARKETING, trgovina, zastopa-
nje in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Stare Črnuče št. 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26704/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, ustanoviteljev in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5848164
Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 12a
Ustanovitelj: Vavpotič Marko, izstopil

10. 11. 1998; VK MARKETING, trgovina,
zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Glavarjeva 12a, vstopil 10. 11. 1998, vlo-
žil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Knafeljc Darinka, Ljubljana, Gla-
varjeva 12a, imenovana 10. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
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na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;

7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 12. 1998.

Rg-402942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07281 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BIMOS, podjetje za računalništvo
in informatiko, marketing in usluge na
področju telefonije in elektronike, d.o.o.,
Črnuče, sedež: Ul. Koroškega bataljona
1, 1231 Črnuče, pod vložno št.
1/04462/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5590922
Sedež: 1231 Črnuče, Katreževa pot

29a.

Rg-402943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07070 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu
vpisa DITTA TRADE, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hac-
quetova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23204/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5854911
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Tatić Zdenka, Ljubljana,

Zvezda 3, vstopila 29. 9. 1995, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Rg-402948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07278 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KRAFT, trgovina, storitve, posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 58, se-
dež: Vojkova 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25053/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, deležev in osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5824559
Firma: KRAFT, trgovina, storitve, po-

sredovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Maistrova uli-

ca 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čepon Andrej, Horjul, Hor-

jul 237 in Velkavrh Peter, Horjul, Horjul 140,
vstopila 9. 12. 1993, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna

gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom;  5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
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časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.

Rg-402949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07339 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa GRAFIT & I, podjetje za proizvod-
njo tiskarskih dejavnosti, gradnje in in-
ženiring, d.o.o., Domžale, Rojska 20, se-
dež: Rojska 20, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/21036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5708664
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kosec Mihael, izstopil

16. 11. 1998; Šmuc Polonica, vložila
1,071.000 SIT, in Šmuc Dušan, vložil
1,029.000 SIT, oba iz Domžal, Rojska 20,
vstopila 14. 1. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1999: 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 12. 1998.

Rg-402950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02013 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MAKSIMA 2, d.d., pooblaščena in-
vesticijska družba, Ljubljana, sedež: Šu-
bičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5908981
Osnovni kapital: 7.493,851.000 SIT
Sprememba statuta z dne 11. 3. 1999.

Rg-402951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01544 z dne 11. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene galan-
terije, Ljubljana, Bravničarjeva 11, se-
dež: Bravničarjeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5541441
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lenassi Matjaž, razrešen 12. 3.
1999; zastopnik Pintar Marjan, Nova Gori-
ca, Ul. 15. septembra 12, imenovan 12. 3.
1999, zastopa družbo kot vršilec dolžnosti
direktorja.

Rg-402952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07461 z dne 12. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ALPO, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Črna vas 90, sedež: Čr-
na vas 90, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5665671
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Podkrižnik Alojz, vložil

1,551.000 SIT, in Podkrižnik Alenka, vloži-
la 549.000 SIT, oba iz Ljubljane, Črna vas
90, vstopila 4. 4. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Dejavnost, izbrisana 12. 5. 1999: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 553 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 3. 1999.

Rg-402953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02390 z dne 13. 5. 1999 pri subjektu
vpisa ALPO, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Črna vas 90, sedež: Čr-
na vas 90, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 7461/98 –
zaradi spremembe dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5665671
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 55100

Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
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dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55510 Dejavnost menz; 60220
Dejavnost taksistov.

Rg-402958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07417 z dne 12. 5. 1999 pri subjektu
vpisa REMONTUS, vodoinštalaterstvo in
centralne kurjave, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta v Kostanj 11b, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5760135
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mavrič Danilo, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 20, Breskvar Ivan, Ljub-
ljana, Cesta v Kostanj 11b, in Premk Vinko,
Ljubljana, Šišenska cesta 7, vstopili 16. 12.
1994, vložili po 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 2. 1999.

Rg-402960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01770 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa R.E.INVEST, promet z nepremični-
nami in investicije, d.d., Ljubljana, se-
dež: Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 1233629
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Škabar Matjaž, razrešen 12. 3.
1999; direktor Prinčič Matjaž, Ljubljana,
Stanežiče 7e, imenovan 12. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Članica nadzornega sveta: Prinčič Mat-
jaž, izstopil 8. 4. 1999; Rangus Katrca, vsto-
pila 8. 4. 1999.

Rg-402961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01829 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TRIGLAV STEBER I, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30894/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 1313819
Osnovni kapital: 14.545,899.000 SIT.

Rg-402962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02268 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu

vpisa FACTOR BANKA, d.d., sedež: Že-
lezna c. 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5777011
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pred-

sednik uprave Škopac Fabio, razrešen
29. 3. 1999; Dragonja Ciril, Ljubljana, Gal-
lusovo nabrežje 9, razrešen 16. 4. 1999
kot prokurist in imenovan 29. 3. 1999 za
člana uprave, in Pesjak Boris, Žirovnica,
Breg 154, razrešen 29. 3. 1999 kot član
uprave in imenovan za predsednika uprave.

Rg-402963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02017 z dne 17 .5. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKLAD 4, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 1243365
Osnovni kapital: 4.199,492.000 SIT.

Rg-402964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02016 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKLAD 2, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5913403
Osnovni kapital: 4.402,563.000 SIT.

Rg-402965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02012 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKLAD 1, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5893640
Osnovni kapital: 4.189,153.000 SIT.

Rg-403062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02664 z dne 28. 5. 1999 pri subjektu
vpisa KOZMETIKA KAHNE ZDENKA, pod-
jetje za izdelavo zeliščno kozmetičnih
izdelkov in opravljanje kozmetičnih sto-
ritev, d.o.o., Trbovlje, Dom in vrt 21a,
sedež: Dom in vrt 21a, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/02340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5290376
Firma: KOZMETIČNA HIŠA KAHNE,

kozmetični studio in fizioterapeutsko
protibolečinski center, d.o.o., Trbovlje

Skrajšana firma: KOZMETIČNA HIŠA
KAHNE, d.o.o., Trbovlje

Dejavnost, izbrisana 28. 5. 1999:
93030 Druge storitve za nego telesa.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne ob-
like zdravljenja; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Sprememba akta o ustnaovitvi z dne
25. 5. 1999.

Rg-403063
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02590 z dne 28. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31965/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420160
Firma: CONDIAM, Proizvodnja dia-

mantnih orodij, d.o.o.
Skrajšana firma: CONDIAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c. 83
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Radojević Miloje, Ljublja-

na, Gosposvetska 3, in Varagić Vidoje, Beo-
grad, Ul. Šafarikova 6, vstopila 12. 5. 1999,
vložila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radojević Miloje, imenovan 12. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 27350
Druga primarna predelava železa, jekla;
proizvodnja ferozlitin (zunaj standardov
ECSC); 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 60240 Cestni
tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-403064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01604 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BETO, Podjetje za ekonomske, tr-
govinske in obrtne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Obrije 2b, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20307/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in deležev, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5687497
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bernetič Ivan in Bernetič

Vanda, oba iz Ljubljane, Obirje 2b, vstopila
2. 11. 1992, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2622 Proizvodnja sanitarne kera-
mike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Orgnaizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-

vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ogla-
ševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 3. 1999.

Rg-403066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02002 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa APORTA, d.o.o., trgovanje in stori-
tve, Ljubljana, sedež: Lamutova 44,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05317/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, kapita-
la, zastopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395844
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Romih Duši, izstopila 2. 4.

1999; Šiftar Koloman, Ljubljana, Lamutova
ulica 44, vstopil 2. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Romih Duši, razrešena 2. 4. 1999;
direktor Šiftar Koloman, imenovan 2. 4. 1999.

Dejavnost, izbrisana 26. 5. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 55302
dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 5551 Dejavnost menz;
6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7415 Dejavnost holdingov; 7440 Oglaše-
vanje.

Rg-403067
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01580 z dne 26. 5. 1999 pri subjektu
vpisa CAP-FIN, d.o.o., Finančni inženi-
ring, Pražakova ul. 6, Ljubljana, sedež:
Pražakova ul. 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5555566
Ustanovitelj: CAP-FIN, d.o.o., Finančni in-

ženiring, Ljubljana, Pražakova 6, vstopil
29. 3. 1999; CAPITA, Podjetje za upravlja-
nje holding družb, d.d., Ljubljana, Pražakova
ul. 6, vstopil 29. 3. 1999, vložil 1,359.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403068
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02223 z dne 19. 5. 1999 pri subjektu
vpisa IPEJA, trgovina, posredovanje, sto-
ritve, gostinstvo in turizem, uvoz-izvoz,
d.o.o., sedež: Kolodvorska 1, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/23817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika ter razširitev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5842417
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kobav Majda, Kobav Jure

in Kobav Marjan, vsi iz Preserij pri Radom-
ljah, Levstikova ulica 7, ter Kobav Darja,
Kamnik, Kolodvorska ulica 1, vstopili 20. 4.
1999, vložili po 525.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobav Jure, imenovan 20. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 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-
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mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 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); 6022 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02656 z dne 25. 5. 1999 pri subjektu
vpisa IMS INVEST, gradbeni inženiring,
d.o.o., sedež: IOC Trzin, Na Planjavi 4,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/31932/00
vpisalo v sodni register tega sodišča po-
pravni sklep Srg 2001/99 – zaradi priimka
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1411705
Ustanovitelj: Iljaž Karl, Domžale, Ljub-

ljanska 90, vstopil 14. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Iljaž Karl, imenovan 14. 4. 1999.

Rg-403070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01287 z dne 20. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PLUS REVIZIJA, Podjetje za revidi-
ranje, računovodstvo in finance, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bežigrad 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24761/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in družbenikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5809282
Osnovni kapital: 2,478.530 SIT
Ustanovitelji: Zaman Silvester, Ljubljana,

Molekova 7, vstopil 30. 8. 1993, vložil
138.798 SIT, PLUS REVIZIJA, Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1, vstopila 16. 2. 1999,
vložila 2,280.248 SIT, Cimperman Jasna,
Ljubljana, Bratovževa ploščad 33, vstopila
29. 3. 1994, vložila 29.742 SIT, in Herman
Darja, Ljubljana, Vogelna 8, vstopila 29. 3.
1994, vložila 29.742 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1999.

Rg-403071
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01994 z dne 20. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31927/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411691
Firma: IMS TECH, energetski inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: IMS TECH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, IOC Trzin, Na Pla-

njavi 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Teodor-Stane Žuža, Tr-

bovlje, Keršičeva cesta 11, vložila
1,071.000 SIT, in Iljaž Karl, Domžale, Ljub-
ljanska cesta 90, vložil 1,029.000 SIT –
vstopila 14. 4. 1999, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Teodor-Stane Žuža, imenovana
14. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
40300 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav.

Rg-403072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01980 z dne 21. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31938/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413783
Firma: LUKAČEK ELEKTROINSTALA-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ložarjeva ul. 19
Osnovni kapital: 2,690.458 SIT
Ustanovitelj: Lukaček Mladen, Ljublja-

na-Črnuče, Ložarjeva ul. 19, vstopil 30. 3.
1999, vložil 2,690.458 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukaček Mladen, imenovan 30. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 4531
Električne inštalacije; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo.

Rg-403074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07030 z dne 21. 5. 1999 pri subjektu
vpisa BISTRO TINE, podjetje za gostin-
sko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kamniška 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06914/00 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:
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Matična št.: 5375568
Firma: VALENTIN, Podjetje za gostins-

tvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALENTIN, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šebjan Valentin, Ljublja-

na, Jelovškova 11, vstopil 6. 5. 1990,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 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.

Rg-403076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01977 z dne 19. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31920/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1413775
Firma: S.M. JAŠIĆ IN DRUŽBENIK,

k.d., Gradbeništvo in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: S.M. JAŠIĆ IN

DRUŽBENIK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Ustanovitelja: Jašić Sulejman, Velika Kla-

duša, Šumatac b.b., ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Jašić Muharem, Ljubljana,
Hladilniška pot 1a, ki je vložil 1.000 SIT in
odgovarja do višine nevplačanega vložka,
vstopila 30. 3. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jašić Sulejman in prokurist Jašić Mu-
harem, imenovana 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na

debelo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Dejavnost taksistov; 60240 Cestni tovorni
promet; 74700 Čiščenje stavb.

Rg-403233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05996 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TERRANOVA INDUSTRIA, d.o.o.,
Ljubljana, industrija gradbenega mate-
riala, sedež: Tržaška 132, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5848296
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Potisek Marko, razrešen 2. 9. 1998;
prokurist Opara Janez, Trebnje, Gubčeva
c. 18, imenovan 18. 9. 1998.

Rg-403234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01579 z dne 22. 4. 1999 pri subjektu
vpisa KASER KAJUHOV, k.d. Storitve,
Ljubljana-Polje, sedež: Zaloška 191,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/30487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1293761
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 85142

Alternativne oblike zdravljenja.

Rg-403235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01800 z dne 22. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31843/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413554
Firma: INDUSTRIAL AUTOMATICS, in-

dustrijsko računalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: INDUSTRIAL AUTO-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Posavskega

ulica 19a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: KRISTL, SEIBT & CO.

GESELLSCHAFT M.B.H., Graz, Baiern-
strasse 122a, vložil 1,260.000 SIT, in Jev-
šenak Boštjan, Kranj, Trojarjeva ulica 28,
vložil 840.000 SIT, vstopila 2. 4. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jevšenak Boštjan, imenovan 2. 4.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1999: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;

31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 32100 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
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; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 64200
Telekomunikacije; 70110 Orgnaizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičinami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74820 Pakiranje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-403236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06862 z dne 15. 4. 1999 pri subjektu
vpisa MALNAR, storitve in trgovina,
d.o.o., Kočevje, sedež: Trata XIV/30,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/23284/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5807417
Osnovni kapital: 2,204.190 SIT
Ustanovitelj: Malnar Miloš, Kočevje, Trata

XIV/30, vstopil 17. 5. 1993, vložil
2,204.190 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles.

Rg-403237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03266 z dne 15. 4. 1999 pri sub-
jektu vpisa FORTUNA, storitve, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Trbovlje, Nasipi
45, sedež: Nasipi 45, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/26216/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
benika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5891337
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12,
izstopil 28. 12. 1995; Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, vstopil 28. 12. 1995, vložil
4,105.214,85 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 6. 1998.

Rg-403238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07511 z dne 14. 4. 1999 pri subjektu
vpisa M.B.G., d.o.o., trgovsko podjetje,
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, se-
dež: Andreja Bitenca 68, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5540089
Firma: M.B.G., trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: M.B.G., d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3001 Proi-
zvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko proce-

sno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
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orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6420 Telekomunika-
cije; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 29.
12. 1998.

Rg-403239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00077 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa TROFI, Zunanja trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Kikljeva 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5872766
Ustanovitelja: Justin Jože, Ljubljana, Ki-

kljeva 7, vstopil 8. 11. 1994, vložil
225.000 SIT, in Albin Tkatch, Tyumen,
Tyumen, Ul. Kuznetsov 6, apt. 38, vstopil
20. 11. 1998, vložil 375.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-403240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07537 z dne 9. 4. 1999 pri subjektu
vpisa DEMESIS, finančno, poslovno sve-
tovanje, posredništvo, d.o.o., sedež: Je-
ža 25a, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/30460/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 1278541
Ustanoviteljica: Ida Kurent, Domžale, Mi-

klošičeva 2, vstopila 4. 3. 1998, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bojan Bokal, izstopil 9. 12. 1998.

SLOVENJ GRADEC

Rg-400313

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00217 z dne 16. 3.
1999 pri subjektu vpisa POPO, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Gradišče 7, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/06455/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova, de-
javnosti in družbene pogodbe ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5682002
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Gra-

dišče 7a
Dejavnost, vpisana dne 16. 3. 1999:

45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-

tve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe z dne 30. 4. 1998.

Rg-400414
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00055 z dne 15. 3.
1999 pod št. vložka 1/09623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1365835
Firma: PREVENT MEŽICA, avtokonfek-

cija d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT MEŽICA

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

govornostjo
Sedež: 2392 Mežica, Glančnik 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: PREVENT, avtomobilske

sedežne prevleke, delovna oblačila in roka-
vice d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6, vs-
top 22. 1. 1999, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Popović Damir, Slovenj Gradec, Ron-
kova 16, imenovan 22. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvod-
nja obutve; 25110 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
60240 Cestni tovorni promet; 63120 Skla-
diščenje; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s



Stran 5752 / Št. 87 / 28. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti.

Rg-400536

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00331 z dne 19. 3.
1999 pri subjektu vpisa INSTALATER, mon-
tažno proizvodno podjetje Prevalje d.d.,
sedež: Zgornji trg 14, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/00182/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5060940
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1999:

6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba statuta sprejeta na skupšči-

ni družbe dne 14. 8. 1999.

Rg-401605

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00091 z dne 13. 4.
1999 pod št. vložka 1/09618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1391836
Firma: FINEX TRADE, trgovina, stori-

tve, inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: FINEX TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ko-

roška cesta 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rošer Darija, Vitanje, Vi-

tanje 131, vstop 9. 3. 1999, vložek
840.000 SIT, Sorčan Valter, Šmarje pri
Jelšah, Cankarjeva ulica 7, vložek
1,260.000 SIT, vstopila 9. 3. 1999, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Rošer Darija, imenovana 9. 3.
1999, zastopa družbo posamično in brez
omejitev; direktor Sorčan Valter, imenovan
9. 3. 1999, zastopa družbo posamično in
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-

pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina

na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnsot
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kme-
tij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
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nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejav-
nost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” razen “posredništva
za prodajo farmacevtskih izdelkov; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”; pri dejavnosti pod šifro
74.600 “Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje” razen “poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov”; pri dejav-
nosti pod šifro 67.130 “Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom”;
opravljanje dejavnosti “menjalnic in zastav-
ljalnic”.

Rg-401606

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00071 z dne 15. 4.
1999 pod št. vložka 1/09604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1337858
Firma: PARK KRALJA MATJAŽA, za-

druga za razvoj in trženje turistične po-
nudbe z.o.o.

Skrajšana firma: PARK KRALJA
MATJAŽA z.o.o.

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 2393 Črna na Koroškem, Cen-
ter 100

Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelji: Keber Tatjana, Črna na Ko-

roškem, Koprivna 7, vložek 50.000 SIT,
Tomše Aleš, Črna na Koroškem, Sp Javorje
7c, vložek 50.000 SIT, Zapečnik Karmen,
Črna na Koroškem, Žerjav 13, vložek
50.000 SIT, A. L. P. PECA, podjetje za
razvoj in trženje produktov zgornje Mežiške
doline d.o.o., Črna na Koroškem, Center
25, vložek 50.000 SIT – vstopili 21. 12.
1998, odgovornost: odgovarjajo do dolo-
čene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Marjan, Črna na Koroškem,
Center 65, imenovan 21. 12. 1998, zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gos-
podinjstev turistom; 55239 Druge nastani-
tve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug

kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičinskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 74400 Oglaševanje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92120
Distribucija filmov in videofilmov; 92130
Kinematografska dejavnost; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 92340 Dejavnost tiskovnih
agencij; 92400 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92530 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” razen “z orožjem in streli-
vom”.

Rg-401617

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00295 z dne 21. 4.
1999 pri subjektu vpisa CO CARINTIA,
podjetje za turizem in gostinstvo d.o.o.,
sedež: Polje 5, 2391 Prevalje, pod vlož-
no št. 1/01916/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matinča št.: 5518199
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1999:

51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
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na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 55111 Dejav-
nost 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
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Stori-
tve menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 63230 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92320 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92330 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140
“Podjetniško in poslovno svetovanje” razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 15. 6. 1998.

Rg-402247
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00387 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa NAVO, gradbeniš-
tvo d.o.o., sedež: Prežihova ulica 6, 2392
Mežica, pod vložno št. 1/06725/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, priimka družbenikov in zastopnika,
dejavnosti, družbene pogodbe ter uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5678811
Firma: NAVO, gradbena dejavnost

d.o.o.

Ustanovitelja: Novotnik Daniel, in Novot-
nik Danica, oba Mežica, Prežihova ulica 6,
vstopila 7. 4. 1992, vložila po 758.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novotnik Daniel, imenovan 7. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45320 Izolacijska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 60240 Cestni to-
vorni promet.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 21. 9. 1998.

Rg-402248
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00412 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa G.E.C., trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Stari
trg 26, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/08323/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5773016
Ustanovitelj: Jeseničnik Edita, izstop

23. 10. 1998; Jeseničnik Rudolf, Slovenj
Gradec, Stari trg 26, vstop 23. 10. 1998,
vložek 1,577.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-
pisa; 22150 Drugo založništvo; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 36300 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 45210 Splošna
gradbena dela; 45310 Električne inštala-
cije; 45320 Izolacijska dela; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v disko-
tekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92130 Kinematografska dejavnost;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.” razen “posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov”; pri de-
javnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje”; razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
23. 10. 1998, ki v celoti nadomesti akt o
ustanovitvi družbe z dne 30. 11. 1994.

Rg-402400

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00482 z dne 11. 5.
1999 pri subjektu vpisa ISOMAT, inženi-
ring, proizvodnja, trgovina d.o.o., sedež:
Celovška 3, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/05373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5608490
Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1999:

60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 26. 11. 1998.

Rg-402401

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00369 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa PRUHAR, za-
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stopstvo, posredovanje, trgovina in sve-
tovanje d.o.o., sedež: Josipdol 46, 2364
Ribnica na Pohorju, pod vložno št.
1/05445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
ka, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5641420
Ustanovitelj: Kutin Sonja, izstop 8. 9.

1998; Kutin Franc, Selnica ob Dravi, Ob
potoku 24, vstop 8. 9. 1998, vložek
3,891.968 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kutin Sonja, razrešena 8. 9. 1998;
direktor Kutin Franc, imenovan 8. 9. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 14110 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
14120 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 14130 Pridobivanje skrilavcev; 14500
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 26630 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 26640 Pro-
izvodnja malte; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 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; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51620 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
8. 9. 1998, ki v celoti nadomesti akt o usta-
novitvi družbe z dne 9. 2. 1996.

Rg-402402

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00425 z dne 7. 5.
1999 pri subjektu vpisa MAR & ALD, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o., sedež: Hmelina 4, 2360 Radlje
ob Dravi, pod vložno št. 1/01655/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo firme, skrajšane firme, družbenikov, de-
javnosti in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5343976
Firma: MERALD-MARSEL, gradbena

mehanizacija-gramoz d.o.o.
Skrajšana firma: MERALD-MARSEL

d.o.o.
Ustanoviteljici: Marsel Oto, izstop 3. 11.

1998; Marsel Karolina, Radlje ob Dravi,
Hmelina 4, vstop 14. 2. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Aldrian Otmar, izstop 3. 11. 1998; Marsel
Karmen, Radlje ob Dravi, Hmelina 4, vstop
3. 11. 1998, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 26610 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 26700 Obdela-
va naravnega kamna; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45430 Oblaganje tal in sten;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro 74.140
“Podjetniško in poslovno svetovanje” razen
“arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 3. 11. 1998.

Rg-402403

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00458 z dne 3. 5.
1999 pri subjektu vpisa KARO STUDIO,
storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o., se-
dež: Partizanska 10, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/04796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5577268
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1999:

01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 01132 Sadjarstvo;
01250 Reja drugih živali; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-

sa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 26150 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26250 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29710 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 31200 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 31400 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36220 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92310 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjetniško
in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe z dne 20. 11. 1998.
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Rg-403054

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00098 z dne 21. 5.
1999 pri subjektu vpisa NTU, tovarna gu-
mirane žime in penastih mas d.d., se-
dež: Meškova ulica 2, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/01275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5035058000
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod

gradom 1.

Rg-403055

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s skle-
pom Srg št. 98/00357 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa PROMIL, trgovsko in posred-
niško podjetje d.o.o., sedež: Čečovje 58d,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/02187/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, poslovnih deležev, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5373905
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Kotlje n.h.
Osnovni kapital: 2,119.000 SIT
Ustanovitelji: Kert Miran, Ravne na Ko-

roškem, Čečovje 1, vstop 22. 3. 1990,
vložek 1,038.330 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zvonar Stanislav, izstop 23. 7.
1998; Filipančič Igor, Ravne na Koroškem,
Kotlje 200, vstop 23. 7. 1998, vložek
540.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Filipančič Suzana, Ravne na Koroškem,
Kotlje 200, vstop 23. 7. 1998, vložek
540.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kert Miran, imenovan 22. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev in posamič-
no; direktor Zvonar Stanislav, razrešen
28. 8. 1998; direktor Filipančič Igor, ime-
novan 28. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev in posamično.

Dejavnost, visana dne 21. 5. 1999:
01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske sto-
ritve; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 45210 Splošna gradbena de-
la; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,

pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Storitve taksistov; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.

Rg-403057

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00049 z dne 20. 5.
1999 pod št. vložka 1/09622/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev do-
mače podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1365762001
Firma: ODVETNIŠKA PISARNA KOS IN

PARTNERJI o.p., d.n.o., Podružnica Rav-
ne Center

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Partizanska ulica 4
Ustanovitelj: Odvetniška pisarna Kos in

partnerji o.p., d.n.o., Ravne na Koroškem,
Koroška cesta 4, vstop 17. 3. 1999, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kos Miran, Prevalje, Pod gonja-
mi 96, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1999:
7411 Pravno svetovanje.

Rg-403059
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00140 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa ŠULER & PRAZNIK
– SAFETY, zavarovalna agencija d.n.o.,
sedež: Prežihova 24, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/03707/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, poslovnih
deležev in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5472857
Firma: SAFETY, zavarovalna agencija

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šuler Bojan, Ravne na Ko-

roškem, Javornik 51, izstop iz d.n.o. in vs-
top v d.o.o. 14. 5. 1998, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praznik Jo-
žef, Ravne na Koroškem, Dobja vas 49,
izstop iz d.n.o. in vstop v d.o.o. 14. 5.
1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Šuler Bojan, razrešen 14. 5. 1998 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
posamično in brez omejitev; družbenik Praz-
nik Jožef, razrešen 14. 5. 1998 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev.

Vpiše se družbena pogodba z dne 14. 5.
1998, ki v celoti nadomesti družbeno po-
godbo z dne 11. 10. 1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 5.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev družbe
poveča za 2,050.000 SIT na 2,100.000 SIT.

Rg-403060
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 99/00146 z dne 17. 5.
1999 pri subjektu vpisa VALDEK, trgov-
sko storitveno podjetje d.o.o., sedež: Za-
vrše 66, 2382 Mislinja, pod vložno št.
1/02573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5395313
Sedež: 2382 Mislinja, Movže 37.

Rg-403487
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00133 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa SGP
KOGRAD-GOK-IGEM, gradbeno podjetje
d.o.o., sedež: Na produ 4, 2391 Preva-
lje, pod vložno št. 1/09527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, poslovnega deleža in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5948622
Osnovni kapital: 51,500.000 SIT
Ustanovitelj: SGP KOGRAD-IGEM DRA-

VOGRAD d.d., Šentjanž pri Dravogradu, Se-
lovec 83, vstop 2. 7. 1996, vložek
51,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 20. 3. 1998.

Vpiše se sklep družbenika z dne 20. 3.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev druž-
be poveča za 50,000.000 SIT na
51,500.000 SIT.
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Izvršbe in zavarovanja

R 133/99 IZ-406474
Odreja se zavarovanje denarne terjatve

upnika Hranilno kreditna služba Domžale,
proti dolžniku Luki Šmidu, Glavarjeva 114,
Komenda, za dolgoročno posojilo v višini
5,000.000 SIT glavnice, pri čemer so rok,
višina obresti in zapadlost terjatve razvidni iz
posojilne pogodbe, št. 968/99 z dne 24. 5.
1999 z vknjižbo zastavne pravice pod po-
goji iz notarskega zapisa opr. št. SV 472/99
z dne 31. 5. 1999, in sicer na stanovanju
št. 12/93, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na Glavarjevi cesti 116 v Komendi, ki je
vpisana v vl. št. 215 k. o. Kaplja vas in stoji
na parc. št. 94/1.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 7. 1999

R 137/99 IZ-406473
Odreja se zavarovanje denarne terjatve

upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolž-
niku Igorju Sekirniku, Groharjeva 12, Kam-
nik, za kredit v višini 5,700.000 SIT glavni-
ce, pri čemer so rok, višina obresti in za-
padlost terjatve razvidni iz pogodbe o
kreditu, št. kredita 4028 – “330/99” z dne
31. 5. 1999 z vknjižbo zastavne pravice pod
pogoji iz notarskega zapisa opr. št. SV
853/99, in sicer na mansardnem trisob-
nem stanovanju v V. nadstropju stanovanj-
skega bloka, stoječega na parc. št. 1251
ter 1368 k. o. Podgorje, na naslovu Gro-
harjeva 12, Kamnik, v skupni izmeri 119
m2, s pripadajočo kletjo in solastninsko pra-
vico na skupnih prostorih in souporabo funk-
cionalnega zemljišča.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 7. 1999

R 134/98 IZ-406472
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 134/98 dne 8. 5. 1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
št. 12505200009-264/98 z dne 28. 4.
1998, ki je sestavni del sporazuma, v višini
7,200.000 SIT, s TOM + 8% letno obrest-
no mero, terjatev zapade v plačilo v 120
mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok za-
pade 30. 6. 1998, zadnji pa 31. 5. 2008,
v primeru 30 dnevne zamude plačila obresti
zapade v plačilo še ves neodplačan kredit,
pogoji kratkoročnega kredita se lahko spre-
minjajo skladno s soglasno voljo strank s
pisnim aneksom, opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora v Poslovni stavbi na
Pristaniški 8 v Kopru, stoječi na parc.

Razglasi sodišč
št. 1605 z. k. vl. 861 k.o. Koper, v II. nad-
stropju stavbe, v naravi pisarna št. 214, v
skupni izmeri 30 m2, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
skupno pravico uporabe stavbišča, na kate-
rem objekt stoji in njegovega funkcionalne-
ga zemljišča na parc. št. 1599 z. k. vl. 816
k.o. Koper, glede na sorazmeren delež po-
slovnega prostora, ki je last dolžnika, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 15. 4. 1998, ki je overjena pri
notarki Nevenki Kovačič v Kopru, dne 22. 4.
1997, pod opr. št. Ov 1107/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 1999

R 190/99 IZ-406471
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 793/99 z dne 28. 6. 1999,
zaradi zavarovanja pogojne denarne terja-
tve upnice Banke Koper, d.d., do dolžnika
Fining, finančno računovodski inženiring,
d.o.o., Koper, Kolodvorska 2, na podlagi
garancijske pogodbe št. 433/98 z dne
29. 6. 1998 in I. dodatka z dne 18. 6.
1999, račun št. 4030-9941020-1818/70,
na podlagi katerih je upnica dolžniku odo-
brila izdajo garancije v korist Carinske upra-
ve Republike Slovenije Ljubljana, v znesku
10,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2000 in z uveljavitvijo oziroma vnovčitvijo
do 30. 8. 2000 ter z možnostjo, da se ga-
rancija podaljša še za dve leti, to je do 30. 8.
2002, ki se od vnovčenja dalje obrestuje v
višini zakonske zamudne obrestne mere; v
primeru, da zamudna obrestna mera ne bo
več določena, se znesek zapadlih obvezno-
sti revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno
v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu
oziroma skladno z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah upnice in obrestuje
v višini najvišje realne obrestne mere, dolo-
čene v vsakokrat veljavnem citiranem skle-
pu, povečane za 25%; v primeru vnovčitve
je dolžnik dolžan znesek v višini založenih
sredstev poravnati takoj, zamudne obresti
pa v roku 8 dni od obračuna, od zapadlih
neporavnanih obveznosti pa upnica zaraču-
nava zamudne obresti, opravi rubež, in si-
cer nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi – poslovnega prostora št. 23, locira-
nega v I. nadstropju poslovne stavbe v Ko-
pru, Poslovni center Ob ogrlici, faza E, na
parc. št. 1460 k. o. Koper, v izmeri 28,50
m2, s pripadajočo solastninsko pravico na
skupnih delih in napravah v objektu, kateri
je last dolžnika, kar je razvidno iz kupne
pogodbe, št. 97/95 z dne 30. 3. 1995,
sklenjene med njim in podjetjem GIP Stav-
benik, d.d., Koper.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljeni nepremičnini.

Dolžnik je v primeru vknjižbe lastninske
pravice na zgoraj navedeni nepremičnini v
zemljiško knjigo, dolžnik vknjižiti tudi zastav-
no pravico, prepoved odtujitve ter obreme-
nitve ter zaznambo izvršljivosti terjatve, kar
pa lahko predlaga tudi upnica na stroške
dolžnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 1999

R 122/98 IZ-406470
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 122/98 dne 24. 4. 1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu za nakup poslovnega prostora,
št. 120505200009-261/98 z dne 7. 4.
1998, ki je sestavni del sporazuma, v višini
16,100.000 SIT, ki se obrestuje po
TOM + 7,5% letno, terjatev zapade v plačilo
v 120 mesečnih obrokih, od katerih prvi
obrok zapade 31. 5. 1998, zadnji pa
7. 4. 2008, v primeru 30 dnevne zamude
plačila obresti zapade v plačilo še ves neod-
plačan kredit, pogoji dolgoročnega kredita
izhajajo iz kreditne pogodbe in se lahko
spreminjajo skladno s soglasno voljo strank
s pisnim aneksom, opravi rubež nepremič-
nin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, in si-
cer:

– poslovnega prostora v Poslovno-sta-
novanjskem objektu Ankaran, ki stoji na
parc. št. 1363/13, 1363/12, 1314/8,
750/5, 1314/10 in 750/1, vse k. o. Oltra,
št. L4, v izmeri 46,60 m2 in pripadajočega
skupnega prostora, ki je last solidarnih dolž-
nikov na podlagi pogodbe, št. 278/95 z
dne 7. 9. 1995, ki je overjena pri notarki
Nevenki Kovačič iz Kopra, št. Ov 3857/95
dne 27. 11. 1995,

– poslovnega prostora v Poslovno-sta-
novanjskem objektu Ankaran, ki stoji na
parc. št. 1364/8, 1364/15, 1364/16,
283/2, vse k. o. Oltra, v izmeri 44,15 m2, v
objektu A, s solastninsko pravico na skup-
nih delih, napravah in prostorih stavbe in
pripadajočega stavbišča, ki je last dolžnika
na podlagi pogodbe, št. 48/98 z dne 17. 2.
1998, ki je overjena pri notarski namestnici
Alenki Ferligoj v Kopru, opr. št. Ov 1357/98
dne 2. 4. 1998,

– parkirnega mesta v Poslovno-stano-
vanjskem objektu Ankaran, ki stoji na parc.
št. 1364/8, 1364/15, 1364/16, 283/2,
vse k. o. Oltra, št. PP 7, v izmeri 13,50 m2

in št. PP 8 v izmeri 13,50 m2, v objektu A, s
solastninsko pravico na skupnih delih, na-
pravah in prostorih stavbe in pripadajočega
stavbišča, ki je last dolžnika na podlagi po-
godbe, št. 55/98 z dne 4. 3. 1998, ki je
overjena pri notarski namestnici Alenki Fer-
ligoj v Kopru, opr. št. Ov 1358/98 dne
2. 4. 1998.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 1999

R 54/98 IZ-406469
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 54/98 z dne 6. 3. 1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi kreditne pogodbe za investicije,
reg. št. 24A80020 z dne 13. 2. 1998, v
višini 4,000.000 SIT s TOM + 7,5% letno,
ki se spreminja v skladu z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice ter
ostalimi pogoji, kot so razvidni iz navedene
pogodbe, ki je sestavni del sporazuma
strank, terjatev zapade v plačilo najkasneje
dne 10. 2. 2003, opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
stanovanjske hiše v Kopru, Vanganelska ce-
sta 57D, v izmeri ca. 62,40 m2 neto površi-
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ne, ki stoji na parc. št. 6310/14 k. o. Se-
medela, z. k. vl. št. 18, s pravico uporabe
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je
last zastaviteljev, vsakega do 1/2, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 22. 11. 1993, med njima in pro-
dajalcem DEL Cott Samom, overjena pred
Temeljnim sodiščem v Kopru, enoti v Ko-
pru, dne 6. 12. 1993, št. Ov I 6306/93.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 1999

R 181/98 IZ-406468
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 181/98 z dne 5. 6. 1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi kreditne pogodbe za inve-
sticije, reg. št. 24A800076 z dne 18. 5.
1998, ki je sestavni del sporazuma, v višini
5,600.000 SIT s pp, pri čemer je rok vrači-
la 5 let, v 60 mesečnih obrokih, od tega 59
obrokov po 93.000 SIT in zadnji obrok v
višini 113.000 SIT, zadnji obrok zapade
20. 5. 2003, obrestna mera je 6,75% letno
in se spreminja v skladu z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega pro-
stora, št. L5, v skupni izmeri 42,35 m2, v
objektu Poslovno stanovanjski center Anka-
ran, objekt B, ki stoji na parc. št. 1364/8,
1364/15, 11364/16 k. o. Oltra, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe,
št. 22/98 z dne 9. 1. 1998, sklenjene s
prodajalcem GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16, ki je overjena pri notarju
Dravu Ferligoju, dne 9. 3. 1998, pod št.
Ov 873/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 1999

R 55/98 IZ-406466
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 55/98 dne 23. 3. 1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi:

– posojilne pogodbe, št.
DO596/93-1000 z dne 15. 12. 1993, v
višini 7,000.000 SIT, z obrestno mero
13,50% letno, z datumom vračila 15. 3.
1994, vračilo v tolarski protivrednosti
92.463,44 DEM na dan vračila, z aneksom
z dne 13. 4. 1994 spremenjen rok vračila
“do odpoklica”, z aneksom z dne 1. 12.
1994, spremenjena obrestna mera v 0,00%
letno,

– posojilne pogodbe, št.
DO170/94-1000 z dne 13. 4. 1994, viši-
na posojila 18,100.000 SIT, z obrestno me-
ro 13,50% letno, z datumom vračila “na
odpoklic”, vračilo v tolarski protivrednosti
229.889,11 DEM na dan vračila, z anek-
som z dne 1. 12. 1994 spremenjena
obrestna mera v 0,00% letno,

– posojilne pogodbe, št.
DO325/94-1000 z dne 24. 6. 1994, viši-
na posojila 39,765.085 SIT, z obrestno me-
ro 13% letno, z datumom vračila “na odpo-
klic”, vračilo v tolarski protivrednosti
500.000 DEM na dan vračila, z aneksom z
dne 1. 12. 1994 spremenjena obrestna me-
ra v 0,00% letno,

– posojilne pogodbe, št.
DO335/94-1000 z dne 30. 6. 1994, viši-
na posojila 28,640.572,60 SIT z obrestno
mero 13,50% letno, z datumom vračila “na
odpoklic”, vračilo v tolarski protivrednosti
360.000 DEM na dan vračila, z aneksom z
dne 1. 12. 1994 spremenjena obrestna me-
ra v 0,00% letno,

tolarska protivrednost se preračuna po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, navedene posojilne pogodbe so se-
stavni del sporazuma strank,

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega pro-
stora – objekta na strehi blagovnice Soča
Koper, d.d., ki stoji na parc. št. 1607/2 k.
o. Koper, ki bo v naravi predstavljal resta-
vracijo in je last dolžnika, kar je razvidno iz
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega sta-
nja z dne 1. 2. 1995, sklenjene med Trgov-
skim podjetjem Soča, d.d., Koper in Agens-
design, d.o.o., Koper, oziroma dolžnikom
in je overjena pri notarki Nevenki Kovačič v
Kopru, dne 7. 7. 1997, pod št.
Ov 2790/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 1999

R 318/98 IZ-406465
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 318/98 z dne 7. 10. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi kreditne pogodbe,
št. 24A800134 z dne 16. 9. 1998, v višini
25,000.000 ITL v tolarski protivrednosti, pri
čemer so roki, način vračila, obresti, zapad-
lost ter ostali pogoji razvidni iz navedene
pogodbe, ki je sestavni del sporazuma
strank; terjatev zapade v plačilo najkasneje
dne 30. 8. 1999 opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora, št. 18/1P, v izmeri
27,70 m2, v pritličju objekta B Centra za
gradom, stoječem na parc. št. 249/2 in
249/1, vpisanega v z. k. vl. št. 1252 k. o.
Semedela, ki je last dolžnika, kar je razvid-
no iz pogodbe o prenosu poslovnega pro-
stora v trajno posest, št. CzG-2F-15B-p/91,
sklenjene med njim in Colja Dragomirjem
kot kupcema in S. P. Galeb Izola – Inženi-
ring, p.o., dne 21. 5. 1991, ki je overjena
pred Temeljnim sodiščem v Kopru, enoti v
Kopru, dne 27. 5. 1991, št. Ov 1364/91
ter iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med dolžnikom in Dragomirjem Coljo, dne
5. 6. 1997, katera je overjena pri notarki
Nevenki Kovačič v Kopru, dne 6. 6. 1997,
pod št. Ov 2324/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 1999

R 224/98 IZ-406464
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem dne 3. 7.
1998, pod opr. št. R 224/98, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice do dolž-
nika na podlagi pogodbe:

– o kratkoročnem posojilu, št. 1994/98,
račun št. 0574-3200002-60993 z dne
16. 6. 1998, v višini 550.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti na dan plačila po prodaj-
nem tečaju za DEM Banke Koper, d.d., za
obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij,

obrestuje se v višini obrestne mere LIBOR
trimesečni za DEM + 2% točki, z rokom
vračila 15. 6. 1999, z možnostjo podaljša-
nja oziroma prej skladno s 6. členom poso-
jilne pogodbe, v primeru zamude plačila se
obračunavajo zakonite zamudne obresti od
tolarske protivrednosti zapadlega zneska,
oziroma če zamudna obrestna mera ni za-
konsko določena, se zapadle obresti reva-
lorizirajo po stopnji rasti cen na drobno RS v
preteklem mesecu oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah za posamezne vrste posojil, depozitov
in hranilnih vlog Banke Koper, d.d. in obre-
stujejo v višini pogodbene obrestne mere
povečani za 25%, vse upoštevajoč 3. člen
pogodbe in

– pogodbe o kratkoročnem posojilu,
št. 1947/98, račun
št. 0574-420000-752312 z dne 16. 6.
1998, v višini 100.000 USD namensko za
zagotavljanje kritja v primeru vnovčenja
stand by akreditiva, ki se koristi v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Koper, d.d., na dan koriščenja posojila z
revalorizacijo v višini temeljne obrestne me-
re v skladu z zakonom o predpisani obrest-
ni meri zamudnih obresti in temeljni obrest-
ni meri oziroma stopnje rasti cen na drobno
v RS v preteklem mesecu, z obrestmi v
višini vsakokrat veljavne zakonsko določe-
ne zamudne obrestne mere, oziroma če ta
ne bo več določena v višini vsakokrat ve-
ljavne najvišje realne obrestne mere Banke
Koper, d.d., za posojila pravnim osebam
po vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih
merah in upoštevajoč 3. člen pogodbe, z
rokom vračila do 25. 10. 2000, z možnost-
jo podaljšanja oziroma prej skladno s 6.
členom pogodbe, obe pogodbi sta sestavni
del sporazuma, opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora št. 16, v izmeri
143,05 m2, v II. nadstropju objekta v Ko-
pru, Ob ogrlici, faza C, s solastninsko pravi-
co skupnih prostorov, delov in naprav ob-
jekta ter funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogod-
be, št. PCK-016/95 z dne 26. 5. 1995,
sklenjene s prodajalcem Galeb Inženiring,
p.o., Izola in je overjena pri notarki Nevenki
Kovačič v Kopru, dne 6. 6. 1995, pod opr.
št. OV-Nro OV 75/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 6. 1999

R 50/98 IZ-406462
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 50/98 z dne 6. 3. 1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
za nakup poslovnega prostora,
št. 12505200009-251/98 z dne 18. 2.
1998, v višini 4,750.000 SIT, ki se obre-
stuje po TOM + 8,9% letno, pri čemer so
rok, način vračila in višina obrokov razvidni
iz navedene pogodbe, ki je sestavni del spo-
razuma strank; terjatev zapade v plačilo v
84 mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok
zapade 30. 4. 1998, zadnji pa 31. 3. 2005;
v primeru 30 dnevne zamude plačila obresti
zapade v plačilo še ves neodplačan kredit;
pogoji dolgoročnega kredita izhajajo iz kre-
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ditne pogodbe in se lahko spreminjajo
skladno s soglasno voljo strank s pisnim
aneksom, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer – po-
slovnega prostora v Trgovsko poslovnem
objektu “Barka” v Kopru, Ferrarska ulica,
stoječem na parc. št. 1567/5, 1567/17,
1567/18 k. o. Koper, v pritličju objekta
št. 7/P, v skupni izmeri 48,33 m2, name-
njenem za gostinsko dejavnost, zgrajenem
do podaljšane III. gradbene faze, s solast-
ninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah ter skupno pravico uporabe
stavbišča, na katerem objekt stoji in njego-
vega funkcionalnega zemljišča, glede na so-
razmerni delež poslovnega prostora, ki je
last dolžnika in solidarnega dolžnika, kar je
razvidno iz prodajne pogodbe,
št. 133-008/99-97 z dne 16. 4. 1997,
sklenjene med njima in SKB Investicijskim
podjetjem, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, ki je overjena pri notarju Dernov-
šek Jožetu v Ljubljani, pod opr. št.
Ov 1991/98 dne 29. 5. 1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 309/98 IZ-406461
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 309/98 z dne 23. 9. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu za nakup nepremičnine,
št. 12505200009-290/98 z dne 17. 9.
1998, v višini 4,700.000 SIT, ki se obre-
stuje po TOM + 5% letno ter ostalimi pogoji,
kot so razvidni iz navedene pogodbe, ki je
sestavni del sporazuma strank; terjatev za-
pade v plačilo v 60 mesečnih obrokih, od
katerih prvi obrok zapade 31. 10. 1998,
zadnji pa 30. 9. 2003, v primeru 30 dnev-
ne zamude plačila obresti zapade v plačilo
še ves neodplačan kredit; pogoji dolgoroč-
nega kredita izhajajo iz kreditne pogodbe in
se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer – dvosobnega stanovanja v po-
slovno-stanovanjskem objektu – I. etapa
(Porton), ki se gradi na parc. št. 1567/23
k. o. Koper, tip 4.1 št. 9 v I. nadstropju, s
pripadajočo shrambo in parkirnim mestom,
v skupni izmeri 63,93 m2, zgrajenem do
celote s solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah ter skupno pravico upora-
be stavbišča, na katerem objekt stoji in nje-
govega funkcionalnega zemljišča, glede na
sorazmerni delež prostora, ki je last dolžni-
ka, kar je razvidno iz prodajne pogodbe, št.
A1-42/1-98, sklenjene dne 30. 1. 1998
med njim in podjetjem za stanovanjsko gos-
podarstvo DOM Koper, ki je overjena pri
notarju Dravu Ferligoju v Kopru, dne 4. 2.
1998, pod opr. št. Ov 351/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 459/97 IZ-406460
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 459/97 z dne 19. 11. 1997, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika, na podlagi:

– pogodbe o dolgoročnem posojilu, po-
roštvu in zastavi, št. 4/IV-97 z dne 31. 7.
1997, v višini 12,861.622 SIT s TOM + 5%
letno obrestno mero, z dospelostjo v 240
enakih mesečnih obrokih, od katerih prvi
zapade v plačilo dne 1. 3. 1998, zadnji pa
1. 2. 2017, od katerih se plačajo tudi do
tedaj natekle obresti in

– pogodbe o dolgoročnem posojilu, po-
roštvu in zastavi, št. 6/IV-97 z dne 28. 10.
1997, v višini 9,000.000 SIT s TOM + 5%
letno obrestno mero, z dospelostjo v 240
enakih mesečnih obrokih, od katerih prvi
zapade v plačilo dne 1. 3. 1998, zadnji pa
1. 2. 2017, od katerih se plačajo tudi do
tedaj natekle obresti, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – poslovnega prostora št. 1, v izmeri
86,87 m2 in poslovnega prostora št. 2B v
izmeri 26,10 m2, katera se oba nahajata v
pritličju poslovno gostinskega objekta Ško-
fije, stoječega na parc. št. 460 k. o. Škofi-
je, ki sta last Ljiljane Županjevac Letig, kar
je razvidno iz kupne pogodbe, sklenjene
med njo in podjetjem Maxikonto, d.o.o.,
št. 04/96 z dne 6. 6. 1999, overjene pri
notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, dne 30. 6.
1997, pod opr. št. Ov 3067/97 in kupne
pogodbe, sklenjene med njo in podjetjem
Maxikonto, d.o.o., št. 24/97 z dne 7. 10.
1997, overjene pri notarju Dravu Ferligoju
iz Kopra, dne 13. 10. 1997, pod opr. št.
Ov 4822/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 210/98 IZ-406457
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem, pod opr.
št. R 210/98 z dne 3. 7. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu, št. 73/98 z dne 28. 5. 1998, v
višini 400,000.000 SIT, ki je sestavni del
sporazuma, po obrestni meri TOM + 6,9%
letno, datum črpanja kredita je 30. 9. 1998,
končni rok vračila je 5. 1. 2009, terjatev
zapade v mesečnih obrokih, prvi obrok za-
pade v plačilo 1. 2. 1999, zadnji pa
5. 1. 2009, celotna terjatev zapade takoj v
plačilo oziroma ima banka pravico odstopiti
od pogodbe v primerih, navedenih v 11.
členu zgoraj navedene pogodbe, opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer – poslovnega prostora št. 13,
v izmeri 108,41 m2, ki se nahaja v pritličju
objekta poslovno-trgovskega centra Zeleni
park, ki stoji na parc. št. 1398/4 in 1607/1,
z. k. telo II., vl. št. 990 k. o. Koper, ki je last
dolžnika, na podlagi kupne pogodbe, št.
TCS-25/95-KUP z dne 19. 6. 1996, ki je
overjena pri notarki Nevenki Kovačič, dne
22. 7. 1996, pod št. Ov – Nro OV 3790/96.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 454/97 IZ-406454

Na podlagi sporazuma strank, sklenje-
nega pred naslovnim sodiščem, opr. št.
R 454/97 z dne 12. 11. 1997, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu za nakup poslovnega prostora, reg.

št. 12505200009-228/97 z dne 3. 11.
1997, ki je sestavni del tega sporazuma, v
višini 18,000.000 SIT, ki se obrestuje po
TOM + 10% letni obrestni meri, terjatev za-
pade v plačilo po 84 mesečnih obrokih, od
katerih prvi obrok zapade v plačilo 31. 12.
1997, zadnji pa 30. 11. 2004, v primeru
30 dnevne zamude plačila obresti zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit, pogoji dol-
goročnega kredita izhajajo iz kreditne po-
godbe in se lahko spreminjajo skladno s
soglasno voljo strank s pisnim aneksom,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega pro-
stora v trgovsko poslovnem objektu Barka v
Kopru ob Ferrarski ulici, stoječem na parc.
št. 1567, 1567/17, 1567/18 k. o. Koper,
številka 6/P in delno 7/P, v pritličju objekta,
namenjen za gostinsko dejavnost, v izmeri
133 m2, zgrajenem do tretje podaljšane grad-
bene faze, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah ter skupno pravi-
co uporabe stavbišča, na katerem objekt stoji
in njegovega funkcionalnega zemljišča, gle-
de na sorazmeren delež poslovnega prosto-
ra, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 15. 10. 1997 in
overjene pri notarki Nevenki Kovačič v Ko-
pru, pod št. Ov-NroOv 4337/7 dne 27. 10.
1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 79/98 IZ-406453
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem, opr. št.
R 79/98 z dne 25. 3. 1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu št. 12505200009-253/98 z dne
12. 3. 1998, v višini 30,000.000 SIT, ki se
obrestuje po TOM + 8,5% letno, ter ostalimi
pogoji, kot so razvidni iz navedene pogod-
be, ki je sestavni del sporazuma strank, ter-
jatev zapade v plačilo v 36 mesečnih obro-
kih, od katerih prvi obrok zapade 30. 4.
1998, zadnji pa 12. 3. 2001. V primeru 30
dnevne zamude plačila obresti, zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit; pogoji dol-
goročnega kredita izhajajo iz kreditne po-
godbe in se lahko spreminjajo skladno s
soglasno voljo strank s pisnim aneksom,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega pro-
stora v Kopru, Ferrarska ul. 8, Koper, ki
stoji na parc. št. 1460 k. o. Koper, v izmeri
125,40 m2, ki je last dolžnika, kar je razvid-
no iz kupoprodajne pogodbe, št. 1/98,
sklenjene dne 27. 2. 1998 med njim in pod-
jetjem TER.PAN, d.o.o., Sečovlje, Drago-
nja 72, katera je overjena pri notarju Dravu
Ferligoju v Kopru, dne 11. 3. 1998, pod
opr. št. Ov 930/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 321/98 IZ-406449
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem, opr. št.
R 321/98 z dne 14. 10. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice do dolž-
nika, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu, št. 12505200009-293/98 z dne
7. 10. 1998, ki je sestavni del tega spora-
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zuma, v višini 4,200.000 SIT po TOM +
7,5% letni obrestni meri, terjatev zapade v
plačilo v 120 mesečnih obrokih, od katerih
prvi obrok zapade 30. 11. 1998, zadnji pa
31. 10. 2008, v primeru 30 dnevne zamu-
de plačila obresti zapade v plačilo še ves
neodplačan kredit, pogoji dolgoročnega
kredita izhajajo iz kreditne pogodbe in se
lahko spreminjajo skladno s soglasno voljo
strank s pisnim aneksom, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer – enosobnega stanovanja v Kopru,
Kozlovičeva 27, v pritličju stanovanjskega
bloka, int. št. 1, izmere 40,05 m2, ki stoji na
parc. št. 229/13 k. o. Semedela, ki je last
zastavitelja, s solastninsko pravico na skup-
nih delih stavbe in pripadajočem stavbnem
zemljišču, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 2. 9. 1998, over-
jene pri notarki Nevenki Kovačič v Kopru,
pod št. Ov 2867/98 z dne 9. 9. 1998.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 1999

R 201/99 IZ-406448
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 858/99 z dne 8. 7. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika Belco-Im-
pex, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, na
podlagi posojilne pogodbe, št. 56/99-PI,
račun št. 5010-520000-21034/86 z dne
7. 7. 1999, v višini 96,239.286 SIT, ki se
revalorizira v višini, rokih in na način, dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in obrestuje v višini 5,90%
letno obrestno mero, ki se spreminja po
vsakokrat veljavni obrestni meri v višini izho-
diščne obrestne mere za dolgoročna poso-
jila, upoštevajoč 3. člen pogodbe, s tem,
da si upnica pridržuje pravico, da v času
pogodbenega razmerja spremeni način
obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnik ne poravna
pravočasno zapadlih obveznosti po nave-
deni posojilni pogodbi, mu upnica zaraču-
nava na neplačani znesek zamudne obresti
v višini zakonsko določene zamudne obrest-
ne mere; v primeru, da zamudna obrestna
mera ne bo več zakonsko določena, se zne-
sek zapadlih obveznosti revalorizira po stop-
nji rasti cen na drobno v RS v preteklem
mesecu oziroma skladno z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice in
obrestuje v višini pogodbene realne obrest-
ne mere, povečane za 25%; rok plačila real-
nih obresti je 8 dni od dneva obračuna, rok
plačila revalorizacije je takoj po prejemu
obračuna oziroma najkasneje do 15. v te-
kočem mesecu; rok vračila glavnice je 108
mesecev, s tem da dolžnik vrača posojilo v
mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zad-
nji dan v mesecu, tako prvi obrok zapade v
plačilo dne 31. 8. 1999, zadnji pa dne
31. 8. 2000 oziroma prej, kot je to določe-
no v 2. členu sporazuma strank; opravi ru-
bež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer:

– poslovnih prostorov, ki se nahajajo v
kleti Večnamenske dvorane Bonifika v Ko-

pru, v skupni izmeri 383,25 m2, ter zunanje
površine v približni izmeri 60 m2, stoječ na
parc. št. 1398/5, 1397/10, 1557/4,
1432/2, 1405/2, 1401/1, vse k. o. Ko-
per, ki so v projektu označeni s št. R-15,
P-15, P-16, R-17, P-17, P-17a, O-17a,
N-17, N-17a in M-17, vključno s solastnin-
sko pravico v sorazmernem delu na skupnih
prostorih objekta ter stavbnega in funkcio-
nalnega zemljišča, ki službi objektu za nor-
malno rabo, kar je last dolžnika, kar je raz-
vidno iz kupoprodajne pogodbe, št.
VND-019/99-K z dne 17. 6. 1999, skle-
njene med njim in prodajalcem Bonifika,
d.o.o., Koper in

– poslovnega prostora, ki se nahaja v
kletni etaži Večnamenske športne dvorane
Bonifika Koper, v skupni izmeri 20,10 m2,
stoječ na parc. št. 1398/5, 1397/10,
1557/4, 1432/2, 1405/2, 1401/1, vse
k. o. Koper, v projektu označen s št. O-16,
s solastninsko pravico na skupnih prostorih
in napravah objekta ter na skupnem stavb-
nem in funkcionalnem zemljišču, ki objektu
služi za normalno rabo, kateri je last dolžni-
ka, kar je razvidno iz menjalne pogodbe z
dne 21. 6. 1999, sklenjene med njim ter
Benčič Zdenkom in Benčič Iztokom.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 1999

R 50/99 IZ-406447
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. Sv 78/99 z dne 29. 1. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št.
R 50/99 z dne 25. 2. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice do dolž-
nika, na podlagi kreditne pogodbe za inve-
sticije, št. 24A900008 z dne 18. 1. 1999,
v višini 6,000.000 SIT s pp, s končnim ro-
kom vračilom obroka 16. 1. 2006 in pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve z zastavno pra-
vico opr. št. Sv 78/99 in navedene kreditne
pogodbe, ki je priloga citiranega sporazu-
ma, opravi rubež nepremičnin, ki niso vpi-
sane v zemljiški knjigi, in sicer poslovnih
prostorov skupne površine 59,03 m2, ki se
nahajajo v skrajnem severo-vzhodnem trak-
tu v I. nadstropju poslovno-trgovske stavbe
v Kopru, Ferrarska ulica 2, stoječe na parc.
št. 1443/1, 1443/2, 1444, 1445 in
1446/2 k. o. Koper, s solastninskim dele-
žem na skupnih prostorih in napravah stav-
be s pripadajočim in funkcionalnim zemljiš-
čem, ki je last dolžnika, kar je razvidno iz
prodajne pogodbe z dne 13. 1. 1999, skle-
njene s Podjetjem za varovanje premoženja
Varnost Koper, d.o.o., katera je overjena
pri notarki Nevenki Kovačič iz Kopra dne
29. 1. 1999, pod opr. št. Ov 319/99.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 1999

R 174/99 IZ-406446
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 728/99 z dne 16. 6. 1999,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnice Škergat
Zvezde iz Kopra, Kvedrova 14, na podlagi

posojilne pogodbe, št. 28783/21-mš, ra-
čun št. 52730010/403 z dne 16. 6. 1999,
v višini 3,657.500 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in način, določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini 5,55% letno obrest-
no mero, ki se spreminja skladno z vsako-
krat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice, s tem, da si upnica pridržuje pravi-
co, da v času pogodbenega razmerja spre-
meni način obračunavanja in plačil po tej
pogodbi, v skladu z vsakokrat veljavnim do-
ločilom upnice o načinih in rokih za obra-
čun in plačilo obresti; v primeru, če dolžni-
ca ne poravna pravočasno zapadlih obvez-
nosti po navedeni posojilni pogodbi, ji upni-
ca zaračunava na neplačani znesek
zamudne obresti v višini zakonsko določe-
ne zamudne obrestne mere po vsakokrat
veljavnem sklepu o obrestnih merah upni-
ce; rok vračila posojila je 240 mesecev,
tako da dolžnica vrača posojilo v 240 me-
sečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zad-
nji delovni dan v mesecu, s tem, da prva
anuiteta zapade v plačilo dne 31. 7. 1999,
zadnja pa dne 30. 6. 2019 oziroma prej,
kot je to določeno v 2. členu sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve z zastavno pra-
vico na nevknjiženi nepremičnini; se opravi
rubež, in sicer nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi – dvosobnega stanovanja v
izmeri 51,80 m2, v Kopru, Kvedrova 14, v
pritličju stanovanjskega bloka, št. stanova-
nja 25, stoječega na parc. št. 259 k. o.
Semedela, katero je last dolžnice, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe,
št. 301-VM-79 z dne 4. 11. 1991, sklenje-
ne med Splošno banko Koper, d.d. in dolž-
nico.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve ter obre-
menitve na zastavljeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 6. 1999

R 94/99 IZ-406445
To sodišče je s sklepom opr. št.

R 94/99 z dne 23. 7. 1999 v izvršilni zade-
vi upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana in dolžnika Corporating, d.o.o.,
Sežana, Partizanska cesta 85, Sežana, ter
zastavitelja Andreja Kocjan, Merče št. 27a,
Sežana in udeleženke Jane Kocjan, stanu-
joče istotam, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnika do dolžnika, na podlagi pogod-
be o okvirnem kreditu za tekoče poslova-
nje, št. 12502920701-1295/99 z dne
16. 3. 1999, za znesek posojila
50,000.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri TOM + 6% ter z rokom zapad-
losti 1. 9. 2000, z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank
po 251. členu ZIZ opravilo rubež in popis
zastaviteljeve nepremičnine: stanovanja
št. 54, v 5. nadstropju stanovanjskega blo-
ka, ki obsega garsonjero v izmeri 24,57 m2

in v stanovanjski prostor preurejeno pod-
strešje ob prednji garsonjeri, ki ima vhod iz
garsonjere, v površini približno 20 m2, na
naslovu v Sežani, Nika Šturma 2 in je last
Andreja Kocjana, kar je razvidno iz kupo-
prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 3.
1996 med zastaviteljem in Dinič Predra-
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gom, Sežana, Nika Šturma št. 2, overjeno
pri notarju Milanu Mesarju v Sežani, pod št.
OV-902/96 dne 3. 4. 1996.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 7. 1999

IV I 198/97 IZ-406444
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. IV I 198/97 z dne 28. 6.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika A ban-
ka, d.d., Ljubljana, Ekspozitura Tabor, Ma-
ribor, ki ga zastopa odvetnica Vida Mayr s
Ptuja, proti dolžniku Viher Eriku, stan. Bet-
navska 85/b, Maribor, zaradi izterjave de-
narne terjatve v znesku 682.598,60 SIT s
pripadki, zarubljeno dne 28. 6. 1999 v ko-
rist upnika: stanovanje št. 20, v III. nadstrop-
ju stanovanjske hiše Betnavska 85/b v Ma-
riboru, ki je last dolžnika Viher Erika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 1999

In 97/00405-15 IZ-406443
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Črnomlju, opr. št. Rp 135/96 z dne 24. 9.
1996, je bila stanovanjska enota A2, št. 44,
v izmeri 41,18 m2, v naselju Ljubljana-To-
mačevo, Raičeva 75, last dolžnice Puhek
Nade, Raičeva 75, Ljubljana, dne
4. 10. 1986 zarubljena v korist upnika Do-
lenjska banka, d.d., Novo mesto, Seidlova
c. 3, za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,800.000 SIT spp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 1999

Rig 302/99 IZ-406442
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
302/99 z dne 2. 6. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je nepre-
mičnina, ki je predmet kupoprodajne po-
godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
18. 5. 1999, last dolžnika Trgovina Dadi,
Mario Vračko, s.p., Maribor, Cesta XIV. di-
vizije 76, Maribor, in sicer: poslovnega pro-
stora, št. prostora 1.1.19, v skupni izmeri
115,49 m2, v I. nadstropju Trgovsko-po-
slovnega centra City v Mariboru, ki stoji na
parceli št. 1771 k. o. Maribor Grad, zarub-
ljena na podlagi sporazuma strank, ki izvira
iz notarskega zapisa, št. zapisa SV 302/99
z dne 24. 5. 1999, notarja Friderika Buko-
viča, TPC City, Vita Kraigherja 5, Maribor,
za terjatev v višini 440.958,77 DEM s pp.,
v tolarski protivrednosti, v korist zastavnega
upnika LB Leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg
republike 3, Ljubljana.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano odsvojiti in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

R 216/98 IZ-406568
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 216/98 z dne 29. 6. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Koper, zoper dolžnika Fining,
finančno računovodski inženiring, d.o.o.,
Koper, Rozmanova 33, Koper, na podlagi

pogodbe o izdaji garancije št. 433/98, ra-
čun 4030-9941020-1818/70 z dne 29. 6.
1998, ki je sestavni del sporazuma, za za-
varovanje plačila carinskega dolga, po kate-
ri bo izdala garancijo v korist Republiške
carinske uprave Ljubljana, v višini
8,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
1999 in končnim rokom uveljavitve plačila
do 30. 8. 1999, z navedeno garancijo upni-
ca jamči, da bo dolžnik poravnal vse obvez-
nosti do Republiške carinske uprave Ljub-
ljana iz naslova carinskega dolga; v primeru
vnovčenja garancije tečejo od dneva naka-
zila sredstev zakonite zamudne obresti, ozi-
roma če te niso zakonsko določene pa z
revalorizacijo v višini stopnje rasti cen na
drobno v RS v preteklem mesecu in obresti
v višini najvišje obrestne mere, določene v
vsakokrat veljavnem sklepu o obrestnih me-
rah upnice, povečane za 25%, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer poslovnega prostora, v naravi
pisarne št. 23, v izmeri 28,50 m2, v I. nad-
stropju poslovnega centra Ob ogrlici, faza
E, s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogod-
be, št. 97/95 z dne 30. 3. 1995, sklenjene
s prodajalcem GIP Stavbenik, d.d., Koper,
overjene pri Okrajnem sodišču v Kopru, pod
št. Ov I 1994/995.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 87/99 IZ-406566
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, R 87/99 z dne 23. 7. 1999, je
bila nepremičnina, parc. št. 78/11 – stano-
vanjska stavba, v izmeri 289 m2, ki se naha-
ja v Bohinjski Bistrici, Prečna 1b, z nedolo-
čenim solastnim deležem, ki v naravi pred-
stavlja stopnišče v kletne prostore, kuhinjo
s pomivalnicami in pripravljalnicami, kuhinj-
ski office ter moške in ženske javne sanitari-
je v izmeri ca. 87,6 m2, ki je last dolžnika na
podlagi kupne pogodbe, št. SV 1109/98 z
dne 22. 12. 1998, sklenjene pri notarju
Vojku Pintarju iz Kranja, s prodajalcem Alpi-
num, turističnim podjetjem Bohinjsko jeze-
ro, p.o., Ribčev laz 50, zarubljeno v korist
upnika Gorenjske banke, d.d., Kranj, Blei-
weisova 1, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 7. 1999

R 279/98 IZ-406558
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 279/98 z dne 25. 9. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, Ljubljana, zoper dolžnika INO
Markt, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, na
podlagi kreditne pogodbe za investicije, reg.
št. 24A800120 z dne 18. 8. 1998, v višini
5,000.000 SIT z obrestno mero R + 5,5%
letno, ki se spreminja ter ostalimi pogoji,
kot so razvidni iz navedne pogodbe, ki je
sestavni del sporazuma strank; terjatev za-
pade v plačilo najkasneje dne 25. 8. 2004,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prosto-

ra št. L 3, v skupni izmeri 42,50 m2, v pritlič-
ju, v objektu A – Poslovno stanovanjskega
centra Ankaran, ki je zgrajen na parc. št.
1364/8, 1364/15, 1364/16 in 583/2 k.
o. Oltra, ki je last dolžnika, kar je razvidno iz
prodajne pogodbe, št. 115/98 z dne 14. 5.
1998, sklenjene med njim in podjetjem GIP
Stavbenik, overjena pri notarju Dravu Ferli-
goju v Kopru, dne 15. 6. 1998, pod opr. št.
Ov 3103/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 75/98 IZ-406555
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 75/98 z dne 17. 3. 1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Die Kart-
ner Sparkasse, AG, Neuer Platz 14,
A-9020, Klagenfurt, zoper dolžnika “A” Mar-
ket prodaja na drobno, “A” bar, Aleš Lavren-
čič, s.p., Pristaniška 2, Koper, na podlagi
kreditne pogodbe, št. 0007-334667 z dne
3. 3. 1998 in pogodbe o zastavi nepremič-
nin z dne 26. 2. 1998, v višini 2,200.000
ATS v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, kar na dan 26. 2.
1998 znaša 29,458.000 SIT, po 11% letni
obrestni meri ter ostalimi pogoji, kot so raz-
vidni iz navedenih pogodb, ki sta sestavni
del sporazuma strank; kredit je odplačljiv v
29 trimesečnih obrokih v višini 108.638
ATS od 1. 7. 1998 dalje, zapadlost zadnje-
ga obroka je 1. 7. 2005, opravi rubež ne-
premičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi,
in sicer:

– poslovnega lokala št. 1, v pritličju ob-
jekta “Tržnica”, v izmeri 17,80 m2, ter lokala
v izmeri 17,80 m2, ki se nahaja v I. nad-
stropju, skupaj 35,60 m2, ki je last dolžnika
Aleša Lavrenčiča, s.p., kar je razvidno iz
izvoda neoverjene pogodbe o prodaji po-
slovnega prostora z dne 9. 3. 1998, ki sta
jo sklenila Aleš Lavrenčič, s.p. in Neva Kra-
vos,

– poslovnega lokala št. 58, v izmeri 79
m2, ki se nahaja v objektu “Tržnica” v Ko-
pru, ki je last zastaviteljev, kar je razvidno iz
kupne pogodbe, št. T 391/102 z dne
29. 3. 1990, ki je overjena pri Temeljnem
sodišču v Kopru, enota v Kopru, dne 11. 5.
1990, pod opr. št. Ov 1584/90,

– dvoinpolsobnega stanovanja št. 5, oz-
naka Dp v IV. etaži stanovanjskega bloka, v
izmeri 55,90 m2, s pripadajočo kletjo, v
izmeri 3 m2 in garaža št. 1, v izmeri 25,20
m2, ki je last zastaviteljev, kar je razvidno iz
kupne pogodbe št. 050266-3/C 3, skle-
njene dne 29. 1. 1988 med zastaviteljema
in podjetjem SGP Gorica in overjene pri
Temeljnem sodišču v Kopru, enota v Kopru,
dne 15. 2. 1988, pod opr. št. Ov I 348/88.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 215/97 IZ-406552
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 215/97 z dne 14. 5. 1997, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Sloven-
ske investicijske banke, d.d., Čopova 38,
Ljubljana, zoper dolžnico in zastaviteljico
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Stopar Ireno, s.p., Poslovno svetovanje in
posredništvo, Ferrarska 14, Koper, na pod-
lagi pogodbe o dolgoročnem kreditu, št.
52000-157/1997 z dne 22. 4. 1997, v
višini 2,466.180 SIT z obrestno mero
TOM + 10% letno in ostalimi pogoji, kot so
razvidni iz navedene pogodbe, ki je sestavni
del sporazuma strank, terjatev zapade v pla-
čilo najkasneje dne 22. 4. 2000, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ki knjigi, in sicer – poslovnega apartmaja, v
skupni velikosti 23,75 m2, ki je označen s
št. 200/3 in se nahaja v 2. nadstropju ob-
jekta “Kamionski terminal” v Kopru in je last
dolžnice, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med podjetjem Kope-
rinvest, d.o.o., Koper in dolžnico, št.
KT-200/3-97-kuppog z dne 7. 4. 1997, ki
je overjena pri notarju Dravu Ferligoju v Ko-
pru, opr. št. Ov 1708/97 dne 14. 4. 1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 83/98 IZ-406551
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 83/98 z dne 25. 3. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Abanka,
d.d., Ljubljana, zoper dolžnika First, Finanč-
no računovodske storitve, d.o.o., Koper,
Ulica talcev 1, Koper, na podlagi pogodbe
o dolgoročnem tolarskem kreditu, št.
3890/3 z dne 12. 3. 1998, v višini
9,500.000 SIT z obrestno mero T +7% let-
no, ki se spreminja v skladu z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce ter ostalimi pogoji kot so razvidni iz nave-
dene pogodbe, ki je sestavni del sporazu-
ma strank; terjatev zapade v plačilo najka-
sneje dne 31. 3. 2005, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – poslovnega prostora v I. nadstropju
Poslovnega objekta na naslovu Ferrarska
12, Koper, v izmeri 73,75 m2, ki stoji na
parc. št. 1460 k. o. Koper, ki je last dolžni-
ka, kar je razvidno iz kupoprodajne pogod-
be, sklenjene med njim in podjetjem TVIM,
d.o.o., Finančni inženiring, Ferrarska 12,
Koper, dne 26. 1. 1998, overjena pri notar-
ju Dravu Ferligoju v Kopru, dne 9. 3. 1998,
pod opr. št. Ov 831/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 282/98 IZ-406550
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 282/98 z dne 31. 8. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper
dolžnice Hartte Damijane, Cesta na Marko-
vec 51, Koper, na podlagi pogodbe o dol-
goročnem kreditu, št. 527300 1631/47
OESKL:135 z dne 25. 8. 1998 in dodatka
št. 1 z dne 25. 8. 1998 k tej pogodbi, ki sta
sestavni del sporazuma, v višini 7,000.000
SIT, ki se obrestuje po TOM + 6% letno,
terjatev zapade v plačilo v 84 mesečnih
obrokih, od katerih prvi zapade 30. 9.
1998, zadnji pa 31. 8. 2005, v primeru 30
dnevne zamude plačila obresti zapade v pla-
čilo še ves neodplačan kredit, pogoji dolgo-

ročnega kredita izhajajo iz kreditne pogod-
be in dodatka št. 1 k pogodbi in se lahko
spreminjajo skladno s soglasno voljo strank
s pisnim aneksom, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
stanovanjske hiše št. 2 v Žusterni nad Krož-
no ulico, v izmeri 171,60 m2, ki leži na
parc. št. 100/42 k. o. Semedela, ki je last
Hertta Damijane in Senada, kar je razvidno
iz pogodbe, št. 1-A2-98 o prodaji stano-
vanjske hiše z dne 16. 7. 1998, ki je over-
jena pri notarju Jožetu Dernovšku v Ljublja-
ni, pod št. OV-I-2458/98 dne 20. 8. 1998
in notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, pod št.
Ov Nro Ov 4442/98 dne 10. 8. 1998 in
dovolila št. DV/nr z dne 18. 8. 1998 k
prodajni pogodbi, št. 1-A2-98 z dne 16. 7.
1998, overjenega pri notarju Dravu Ferligo-
ju v Kopru, pod št. Ov-Nro OV 4766/98
dne 21. 8. 1998.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 128/98 IZ-406549
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 128/98 z dne 8. 5. 1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolž-
nika Ouick, d.o.o., Sežana, Partizanska
109, Sežana, na podlagi pogodbe o kratko-
ročnem kreditu, št. 12504200005-967/98
in dod. št. 1 z dne 25. 3. 1998, ki je sestav-
ni del sporazuma, v višini 120,000.000 SIT,
ki se obrestuje po TOM + 6,8% letno, terja-
tev zapade v plačilo 25. 3. 1999, v primeru
30 dnevne zamude plačila obresti zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit. Pogoji
kratkoročnega kredita se lahko spreminjajo
skladno s soglasno voljo strank s pisnim
aneksom, opravi rubež nepremičnin, ki niso
vpisane v zemljiško knjigo, in sicer:

– poslovnega prostora v Kopru, št. 16 in
17 v 5. etaži poslovnega objekta, parc. št.
1567/12 k. o. Koper, površine 86,99 m2,
ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 14. 10. 1993,
brez številke, ki je overjena pri TS v Kopru,
enota v Kopru, dne 16. 3. 1994, pod opr.
št. Ov I 1378/4,

– poslovnega prostora v Kopru, št. 18 v
5. etaži poslovnega objekta, parc. št.
1567/12 k. o. Koper, površine 30,47 m2,
ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 7. 4. 1994, brez
št., ki je overjena pri TS v Kopru, enota v
Kopru, dne 22. 4. 1994, pod opr. št.
Ov I 2030/94,

– poslovnega prostora v Kopru, št.
0/35, v pritličju objekta “Kamionski termi-
nal” Koper, parc. št. 1570/3 in 1570/4 k.
o. Koper, površine 31,40 m2, ki je last dolž-
nika na podlagi kupoprodajne pogodbe, št.
KT-07/96 z dne 2. 7. 1996, ki je overjena
pri notarju Dravu Ferligoju dne 18. 7. 1996,
pod št. Ov 3187/96.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 301/98 IZ-406548
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.

R 301/98 z dne 18. 9. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper
dolžnico Sanjo Varljen, C. na Markovec 3,
Koper in solidarnega dolžnika Patricka Var-
ljena, C. na Markovec 3, Koper, na podlagi
pogodbe o dolgoročnem kreditu, št.
527300 1659/21 OESKL: 135 z dne
15. 9. 1998 in dodatka št. 1 k navedeni
pogodbi z dne 15. 9. 1998, v višini
6,500.000 SIT z obrestno mero TOM +
5,75% letno ter ostalimi pogoji, kot so raz-
vidni iz navedene pogodbe, ki je sestavni
del sporazuma strank; terjatev zapade v pla-
čilo v 180 mesečnih obrokih, od katerih
prvi zapade 31. 10. 1998, zadnji pa 30. 9.
2013, v primeru 30 dnevne zamude plačila
obresti zapade v plačilo še ves neodplačan
kredit; pogoji dolgoročnega kredita izhajajo
iz kreditne pogodbe in dodatka k navedeni
pogodbi in se lahko spremenijo skladno s
soglasno voljo strank v pisnim aneksom,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer enoinpolsobnega
stanovanja v Kopru, Kozlovičeva 5, stano-
vanje št. 8, v tretji etaži objekta št. 3, 4, 5
(galerijski blok), v območju B1 soseske Žu-
sterna III, z balkonom na severovzhod, v
skupni izmeri 45,59 m2, kar predstavlja
6,81% površine celotnega objekta, h kate-
remu pripada še klet št. 8, v kletni etaži, ki
je last dolžnice in solidarnega dolžnika, kar
je razvidno iz kupoprodajne pogodbe z dne
12. 12. 1995, sklenjene med solidarnim
dolžnikom in Božič Tomažem, katera je
overjena pri notarki Nevenki Kovačič v Ko-
pru, pod št. Ov 4196/95 z dne 15. 12.
1995 in notarskega zapisa in pogodbe o
priznanju solastninske pravice na nepremič-
nini, sklenjene med solidarnim dolžnikom in
dolžnico, overjene pri notarki Mojci Tavčar
Pasar v Piranu, pod opr. št. SV 407/97 z
dne 12. 11. 1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 111/98 IZ-406547
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 111/98 z dne 10. 4. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper
dolžnico Sosič Vlasto, Pahorjeva 24, Ko-
per, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu, št. 517000-135-1523/40 z dne
7. 4. 1998, v višini 5,000.000 SIT, ki se
obrestuje po TOM + 8,50% letno, ter ostali-
mi pogoji, kot so razvidni iz navedene po-
godbe, ki je sestavni del sporazuma strank;
terjatev zapade v plačilo v 120 mesečnih
obrokih, od katerih prvi obrok zapade 31. 5.
1998, zadnji pa 7. 4. 2008, v primeru 30
dnevne zamude plačila obresti zapade v pla-
čilo še ves neodplačan kredit; pogoji dolgo-
ročnega kredita izhajajo iz kreditne pogod-
be in se lahko spreminjajo skladno s sogla-
sno voljo strank s pisnim aneksom, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ki knjigi, in sicer – poslovnega prostora v 3.
nadstropju, št. 2/III B, v izmeri 64,21 m2, v
trgovsko poslovnem objektu Barka v Kopru,
ki stoji na parc. št. 1567/5, 1567/17,
1567/18 k. o. Koper in je last dolžnice, kar
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je razvidno iz kupoprodajne pogodbe, št.
133/025-29/98 z dne 3. 2. 1998, skle-
njene med njo in SKB-Investicijskim podjet-
jem, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, Ljub-
ljana, katera je overjena pred notarjem Der-
novšek Jožetom v Ljubljani oziroma notar-
skim kandidatom Meze Petrom, pod opr.
št. OV I 735/98 dne 31. 3. 1998.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 260/99 IZ-406546
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, Območna enota Celje, ki jo zastopa
odv. Vojko Zidanšek iz Slovenskih Konjic,
je bila po sklepu naslovnega sodišča z dne
23. 7. 1999, opr. št. R 260/99, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 106.937
SIT s pripadki, ki jo ima do dolžnice usta-
novljena zastavna pravica na nepremičnini
– stanovanju v Velenju, Cesta talcev 2, last
dolžnice Mateje Mežnarc, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo. Hkrati je bila upnici za za-
varovanje citirane denarne terjatve dovolje-
na tudi začasna odredba, s katero se je
dolžnici Mateji Mežnarc prepovedalo odtuji-
ti ali obremeniti navedeno nepremičnino, to-
rej stanovanje v Velenju, Cesta talcev 2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 23. 7. 1999

Rig 405/99 IZ-406545
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
405/99 z dne 16. 7. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe 125/1999 z dne
29. 6. 1994, last dolžnika Sagadin Roman,
s.p., Rosalnice 25, Metlika, in sicer:

– dvosobnega stanovanja z oznako S2/5-1,
v izmeri 38,15 m2, v V. nadstropju, s pripadajo-
čo kletno shrambo z isto oznako, velikost 3,86
m2, v prvi podzemni kletni etaži in

– dvosobno stanovanje z oznako S2/5-3,
v izmeri 47 m2, v V. nadstropju, s pripadajo-
čo kletno shrambo z isto oznako, velikost
3,86 m2, v prvi podzemni kletni etaži ter

– dveh parkirnih mest z oznako 9 in 10 v
drugi podzemni kletni etaži v stanovanjsko
poslovnem in garažnem objektu Forum v
Mariboru, stoječem na zemljišču parc. št.
1208/1, parc. št. 1210, parc. št. 1211/1,
parc. št. 1212, parc. št. 1213/2, parc. št.
1158/2, vse k. o. Maribor Grad,

zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
634/99 z dne 15. 7. 1999, notarja Stani-
slava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor, za
terjatev v višini 4,000.000 SIT s pp., v ko-
rist zastavnega upnika Abanke, d.d., Ljub-
ljana, Glavna podružnica Maribor, Razlago-
va 11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 7. 1999

Rig 381/99 IZ-406544
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
381/99 z dne 2. 7. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je nepre-
mičnina, ki je predmet kupoprodajne po-

godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
28. 5. 1999, last dolžnika Ekosystem, eko-
loški in varstveni inženiring, Meljska c. 56,
Maribor, in sicer poslovni prostor v skupni
izmeri 211,82 m2, v prvi etaži poslovne
zgradbe v Mariboru, Špelina ul., s pripada-
jočim zemljiščem, na parceli št. 998/7 k. o.
Tezno, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. za-
pisa SV 663/99 z dne 28. 6. 1999, notarja
Friderika Bukoviča, TPC City, Vita Kraigher-
ja 5, Maribor, za terjatev v višini 29,000.000
SIT s pp., v korist zastavnega upnika Banka
Koper, d.d., Koper, Pristaniška 14, Koper,
predstavništvo Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano odtujiti ali
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 1999

Rig 384/99 IZ-406542
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
384/99 z dne 6. 7. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je nepre-
mičnina, ki je predmet kupoprodajne po-
godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
31. 5. 1999, last dolžnika Primotehna,
d.o.o., Partizanska 3-5, Maribor, in sicer
poslovni prostor v skupni izmeri 44,74 m2,
pisarni št. 7 in št. 8, v drugi etaži poslovne
zgradbe v Mariboru, Partizanska c. 3-5, s
pripadajočim zemljiščem, na parc. št.
1198/1 k. o. Maribor-Grad, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. zapisa SV 662/99 z dne
28. 6. 1999, notarja Friderika Bukoviča,
TPC City, Vita Kraigherja 5, Maribor, za ter-
jatev v višini 3,000.000 SIT s pp., v korist
zastavnega upnika Banka Koper, d.d., Ko-
per, Pristaniška 14, Koper, predstavništvo
Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano odtujiti ali
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 1999

Rig 389/99 IZ-406543
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
389/99 z dne 7. 7. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je nepre-
mičnina, ki je predmet prodajne pogodbe,
št. pogodbe SV 539/99 z dne 22. 6. 1999
in aneksa k prodajni pogodbi, št. aneksa ZL
560/99 z dne 28. 6. 1999, last zastavnice
Albine Trop, stanujoče Spolenakova 16,
Ptuj, in sicer enosobnega stanovanja, št.
stanovanja 3, v pritličju stanovanjskega blo-
ka v Borovi vasi 26, Maribor, lociranega na
parceli št. 2362, k. o. Sp. Radvanje, v iz-
meri 42,89 m2, zarubljena na podlagi spo-
razuma strank, ki izvira iz notarskega zapi-
sa, št. zapisa SV 649/99 z dne 29. 6.
1999, notarke Brede Horvat, Vetrinjska 11,
Maribor, za terjatev v višini 7,000.000 SIT s
pp in v višini največ 7,000.000 SIT s pp.,
bodoče in pogojne terjatve, v korist zastav-
nega upnika Poštne banke Slovenije, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 5, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 7. 1999

R 194/99 IZ-406539

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah, R 194/99 z dne 28. 4. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 9. 7. 1999, je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Teksas, podjetje za notranjo in zunanjo tr-
govino, d.o.o., Domžale, Šaranovičeva 23,
in sicer stanovanje v etaži št. A, v izmeri
51,57 m2, vključno s pripadajočo shrambo
z oznako A, v izmeri 5,04 m2, v poslovno
stanjvanjskem objektu na Viru, Šaranoviče-
va ul. 25a, stoječem na južnem delu parcel-
ne št. 2324 in parc. št. 2323/V, obe vpisa-
ni pod vl. št. 4591 k. o. Domžale, zarublje-
na v korist upnika Dolenjska banka, d.d.,
Novo mesto, za terjatev v višini 150.000
DEM (14,744.358 SIT) s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 7. 1999

Riz 346/99 IZ-406538

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Riz
346/99 z dne 19. 7. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina last dolžnika in zastavnice, in
sicer:

– dolžnik Nikola Šmajgert, stanujoči
Borštnikova 65, Maribor, kar je razvidno iz
kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe (brez
številke) z dne 31. 5. 1999, in sicer: stano-
vanja – garsonjere, št. stanovanja 25, v veli-
kosti 32,47 m2, v VI. nadstropju, v Maribo-
ru, Štantetova ul. 4, stoječem na parcelni
št. 929/1, pripisana k vl. št. 1414 k.o. Sp.
Radvanje,

– dolžnik Nikola Šmajgert in zastavnica
Uršula Čop Šmajgert, obeh stanujočih
Borštnikova 65, Maribor, vsakega do 1/2,
kar je razvidno iz soinvestitorske pogodbe,
št. pogodbe 4-1/9-NV II/B z dne 26. 7.
1990, in sicer stanovanja, št. stanovanja 8,
v soseski Nova vas II/B (Borštnikova 65,
Maribor), v III. nadstropju, v velikosti 72,90
m2, stoječem na parceli št. 1376 k. o. Sp.
Radvanje,

zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
730/99 z dne 16. 7. 1999, notarke Brede
Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, za terjatev v
višini 4,320.000 SIT s pp., v korist zastav-
nega upnika Poštne banke Slovenije, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 5, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 1999

Riz 274/99 IZ-406537
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 274/99 z dne 15. 6.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, 2505 Maribor, proti dolžniku Krampl
Dominik, stan. Kopivnik 23, 2313 Fram in
zastaviteljem Podbičanin Asim in Julijana,
oba stan. Potrčeva ul. 4, Maribor, ter Tacer
Štefaniji, stan. Kardeljeva c. 57, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 3,680.000 SIT s pp, zarubljeno dne
16. 6. 1999 v korist upnika, in sicer:

– stanovanje št. 11 v izmeri 57,01 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Potrčeva 4, zgrajene na parc.
2434 k. o. Tabor, ki je last zastaviteljev
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Podbičanin Asima in Julijane, vsakega do
ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe,
št. 3653/93 z dne 5. 8. 1993 in aneksa k
tej pogodbi z dne 28. 5. 1999; pogodba in
aneksa sta bila overjena pri notarki Bredi
Horvat iz Maribora, dne 28. 5. 1999, pod
št. OV 2434/99; ter

– dvosobno stanovanje št. 12, v izmeri
54,73 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva 57,
zgrajene na parc. 100, pripisane k vl. št. 57,
k. o. Sp. Radvanje, ki je last zastaviteljice
Tacer Štefanije, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, št. 11/91 z dne 29. 11. 1991 in
dodatkov k tej pogodbi z dne 20. 10. 1992 z
dne 19. 5. 1999 in z dne 17. 5. 1999;
pogodba in dodatki so bili overjeni pri notarju
Andreju Škrku iz Ljubljane, pod št.
OV 2897/99 dne 25. 5. 1992.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 1999

Riz 257/99 IZ-406536

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 257/99 z dne 11. 6.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Podružnica
Slovenska Bistrica, proti dolžniku in zastavi-
telju Sašu Papp, stan. Tekstilna ul. 7, Mari-
bor in zastaviteljici Andreji Vahen, stan. Ul.
Poh. bataljona 5, 2342 Ruše, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika v višini
8,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno dne
2. 7. 1999 v korist upnika, in sicer stanova-
nje št. 19, v izmeri 67,58 m2, ki se nahaja v
4. nadstropju večstanovanjske hiše v Kor-
četovi ul. 8 v Mariboru, ki je last zastavitelji-
ce Vahen Andreje do 1/2 in Papp Saša do
1/2, Ul. Štravhovih 39, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 3. 1999,
ki je bila overjena pri notarju Tomislavu Ajdi-
ču, pod št. OV 656/99, dne 1. 4. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 1999

Rig 364/99 IZ-406535

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, opr. št. Rig 364/99 z
dne 29. 6. 1999, ki ga je sodišče izdalo v
skladu z 254. členom ZIZ, je nepremičnina,
ki je predmet prodajne pogodbe, št. pogod-
be (brez številke) z dne 14. 5. 1999, v lasti
zastavnikov Nadice in Darka Sklepič, obeh
stanujočih Pernica 8, Pernica, in sicer lokal,
št. lokala 3, v pritličju poslovno-stanovanj-
skega objekta v Pernici, ki leži na parceli št.
87/15, pripisana k vl. št. 366 k. o. Pernica,
zarubljena na podlagi sporazuma strank, ki
izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
600/99 z dne 15. 6. 1999, notarja Friderika
Bukoviča, TPC City, Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, za terjatev v višini 2,200.000 SIT s pp.,
v korist zastavnega upnika SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano obremeniti
in odtujiti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Rig 404/99 IZ-406534
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig

404/99 z dne 15. 7. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
24. 6. 1999, last dolžnika Kraft & Werk,
d.o.o., Maribor, Aškerčeva 9, Maribor, in
sicer stanovanja, št. stanovanja 10, v II. nad-
stropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Slomškov trg 14, parcelna št. 1579, k. o.
Maribor grad, v skupni izmeri 117,83 m2,
stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 12,95
m2, sobo v izmeri 28,50 m2, sobo v izmeri
12,96 m2, sobo v izmeri 7,29 m2, hodnik v
izmeri 15,50 m2, WC v izmeri 1,46 m2,
shrambo v izmeri 1,12 m2, balkon oziroma
terasa v izmeri 0,78 m2 in druge prostore v
izmeri 8,77 m2, zarubljena na podlagi spo-
razuma strank, ki izvira iz notarskega zapi-
sa, št. zapisa SV 639/99 z dne 13. 7.
1999, notarja Stanislava Bohinca, Partizan-
ska 6/II, Maribor, za terjatev v višini
10,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Mariborske hranilnice – posojilnice,
d.o.o., Maribor, Partizanska c. 3-5, Mari-
bor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 1999

Rig 420/99 IZ-406533
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št.
Rig 420/99 z dne 22. 7. 1999, ki ga je
sodišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ,
je nepremičnina, ki je predmet kupoprodaj-
ne pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z
dne 8. 6. 1999, last zastavnikov Janeza in
Vesne Planinšič, obeh stanujočih Selniška
40a, Ruše, in sicer trgovskega lokala v po-
slovno-stanovanjski stavbi v Rušah, Ul. Po-
horskega bataljona 4, v pritličju, v izmeri
204,90 m2, ter kletni prostor za agregate, v
izmeri 12,90 m2, ki stoji na parceli št. 949/1
in parceli št. 949/2, s pripadajočim deležem
skupnih delov stavbe in funkcionalnega zem-
ljišča, vse pripisano k vl. št. 1274 k. o. Ruše,
zarubljena na podlagi sporazuma strank, ki
izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
620/99 z dne 14. 7. 1999, notarja Stanisla-
va Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor, za ter-
jatev v višini 3,000.000 SIT s pp. in v višini
13,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 1999

Rig 312/99 IZ-406531
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
312/99 z dne 7. 6. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je nepre-
mičnina, ki je predmet kupne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 24. 11.
1998, last dolžnika Agoon, d.o.o., Ruše,
Log 46, Ruše, in sicer poslovna stavba v
izmeri 919 m2 in dvorišče v izmeri 159 m2,
stoječe na parceli št. 469/3, ki se bo odpi-
sala od dosedanjega zemljiškoknjižnega
vložka 242 k. o. Melje in zanjo odtvoril novi
ZK vložek k. o. Melje, zarubljena na podlagi
sporazuma strank, ki izvira iz notarskega
zapisa, št. zapisa SV 478/99 z dne 2. 6.
1999, notarja Stanislava Bohinca, Partizan-
ska 6/II, Maribor, za terjatev v višini

14,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika A banke, d.d., Ljubljana, Glavne po-
družnice, Razlagova 11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Rig 236/99 IZ-406530
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
236/99 z dne 26. 4. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
12. 11. 1998, last dolžnika Mio Metal,
d.o.o., Maribor, Zagrebška 20, Maribor, in
sicer parcele št. 615, pripisane k vl. št.
1107 k. o. Tezno, v naravi stavbišče – po-
slovna stavba v izmeri 2680 m2, oziroma
poslovno proizvodno skladiščni objekt na
lokaciji Zagrebška 20, parcelna št. 3281,63
m2, od tega 1080 m2 proizvodnih prosto-
rov, 933,30 m2 pisarn, 870 m2 skladišče,
398,33 m2 skupnih prostorov, površina
zemljišča – stavbišča poslovne stavbe zna-
ša 2680 m2 skupaj z opremo, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. zapisa SV 340/99 z dne
23. 4. 1999, notarja Stanislava Bohinca,
Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev v višini
27,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika A banke, d.d., Ljubljana, Glavne po-
družnice Maribor, Razlagova 11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Rig 96/99 IZ-406529
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
96/99 z dne 1. 3. 1999, ki ga je sodišče
izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je ne-
premičnina, ki je predmet uporabnega do-
voljenja, ki ga je izdala RS, Upravna enota
Maribor, št. uporabnega dovoljenja
351-05-1389/95-1010/11 z dne 25. 7.
1995, v uporabi zastavnika Nina Laha, sta-
nujočega Mladinska ul. 19, Zg. Polskava,
in sicer poslovni objekt ob Tyrševi ul. 3 v
Mariboru, za trgovske lokale in stanovanja
v mansardi na zemljišču parcelna št.
1291/2 in parcelna št. 1991/3, oboje k.
o. Maribor grad. Za gostinski lokal – bistro
v I. nadstropju si je pridobiti uporabno do-
voljenje v posebnem postopku, zarubljena
na podlagi sporazuma strank, ki izvira iz
notarskega zapisa, št. zapisa SV 159/99 z
dne 18. 2. 1999, notarja Stanislava Bohin-
ca, Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev v
višini 1,300.000 DEM s pp., v korist za-
stavnega upnika Nove kreditne banke Ma-
ribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Ma-
ribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Rig 678/98 IZ-406528
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št.
Rig 678/98 z dne 23. 12. 1998, ki ga je
sodišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ,
je nepremičnina, ki je predmet prodajne po-
godbe, št. pogodbe 5/91-c2 z dne 16. 12.
1992, last zastavnikov Ljudmile in Jožeta
Kočevar, obeh stanujočih Nova Cerkev 90,
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Nova Cerkev, vsakega do 1/2, in sicer po-
slovnega prostora v izmeri 36,97 m2, v Tr-
govskem objektu C 2 kare B, Mlinska ul.,
Maribor, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. za-
pisa SV 683/98 z dne 2. 11. 1998, notarja
Marka Finka, Stanetova 16, Celje, za terja-
tev v višini 3,900.000 SIT s pp., v korist
zastavnega upnika SKB banke, d.d., Ljub-
ljana, Ajdovščina 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Riz 203/99 IZ-406527
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 203/99 z dne 12. 5.
1999, je bil v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, 2505 Maribor, proti dolžniku Zoranu
Glišiču, stan. Stari trg 26, Ljubljana in za-
stavni dolžnici Darji Glišič, stan. Strossma-
yerjeva ul. 28, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 19,245.000 SIT s
pripadki, zarubljeno dne 14. 5. 1999, sta-
novanje št. 6, v izmeri 166,71 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Strossmayerjeva 28, ki stoji na
parc. št. 1461 k. o. Maribor-Grad, ki je v
izključni lasti zastavne dolžnice Darje Glišič,
na podlagi prodajne pogodbe, št. 2296/92
z dne 4. 8. 1992 in aneksa k tej pogodbi z
dne 4. 2. 1998, ki sta bila overjena pri
notarju Tomislavu Ajdiču iz Maribora, dne
13. 2. 1998, pod št. OV-226/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 1999

In 98/00096-12 IZ-406526
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 6. 1998, opr. št. In 98/00096, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen rubež v korist
upnika Metalka, stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, na dvosob-
nem stanovanju s kabinetom, v izmeri 74,79
m2, št. 8, Ziherlova 8, Ljubljana, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka, last dolžnika
Markovič Bojana, Ziherlova 8, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 1999

In 98/00114-12 IZ-406525
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

opr. št. In 98/00114 z dne 19. 5. 1998, je
bil dne 25. 3. 1999 opravljen v korist upni-
ka Metalka, stanovanjske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kersnikova 3, rubež garsonjere v
izmeri 29,31 m2, v 9. nadstropju, št. 904,
na naslovu Brilejeva 2, Ljubljana, last dolž-
nika Kralj Samota, Brilejeva 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 1999

Riz 292/99 IZ-406520
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 292/99 z dne 23. 6.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Steier-
markische Bank und Sparkassenplatz 4,
A-8011 Graz, Avstrija, ki ga po generalnem
pooblastilu zastopa odvetnik Dušan Logar iz
Maribora, proti dolžniku in zastavitelju Mila-
nu Kroniču, stan. Borova vas 28, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 300.000 ATS, v tolarski protivredno-

sti, zarubljeno dne 24. 6. 1999 etažno sta-
novanje št. 12, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju, s pripadajočo kletno shrambo, v
stanovanjski hiši Borova vas 28, Maribor,
zgrajeno na parc. št. 2362, vložna št. 0678
k. o. Spodnje Radvanje, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
114 z dne 18. 2. 1993, ki je bila overjena
pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v
Mariboru, dne 15. 12. 1993, pod št. III OV
7935/93, ter aneksov z dne 27. 3. 1993 in
12. 11. 1996.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 1999

R 104/99 IZ-406519
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

R 104/99 z dne 15. 6. 1999 je bila nepre-
mičnina: stanovanje v pritličju stanovanjske
hiše Trg 8, Prevalje, stoječega na parcelni
št. 237/34, vložna št. 518, k. o. Farna vas
in je last zastavne dolžnice Sekavčnik Adol-
fine, Na Produ 59, Prevalje, zarubljeno v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Odsek za kreditiranja MG, Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 6. 1999

II R 301/99-10 IZ-406516
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 301/99 z dne 16. 4. 1999 je
bil poslovni prostor v poslovni stavbi v Ljub-
ljani, na naslovu Mala ulica 5, ki stoji na
parc. št. 149 k. o. Tabor, in sicer v celot-
nem petem nadstropju, v izmeri 637,75 m2,
s sorazmernim deležem skupnih prostorov,
delov in naprav ter funkcionalnega in stavb-
nega zemljišča in pripadajočim deležem v
prvi kleti, v izmeri 16,15 m2, ki je last dolžni-
ka Amas Consulting, svetovanje, d.o.o.,
Tomšičeva 3, Ljubljana, z dnem 8. 6. 1999
zarubljen v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
44,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 200/99-12 IZ-406515
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 200/99 z dne 16. 3. 1999 je
bil poslovni prostor št. P26 H1, ki se nahaja
v pritličju Trgovsko poslovnega centra Mur-
gle na Cesti v Mestni log 55, Ljubljana, v
skupni izmeri 24,50 m2, ki je last dolžnika
MA – PO, d.o.o., Celovška 93a, Ljubljana,
z dnem 19. 5. 1999 zarubljen v korist upni-
ka SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 226/99-10 IZ-406514
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 226/99 z dne 30. 3. 1999 je
bila obrtna delavnica, lokal št. 9, v nad-
stropju objekta M-12, zgrajenega do po-
daljšane III. gradbene faze, na lokaciji Za-
loška cesta 165, Ljubljana, v neto izmeri
43,09 m2, stoječem na parc. št. 370/14 in

370/15 k. o. Slape, ki je last dolžnika Či-
stilni servis “Blisk”, Došen Ana, s.p., Rusja-
nov trg 6, Ljubljana, z dnem 3. 5. 1999
zarubljena v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 162/99-10 IZ-406513
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 162/99 z dne 2. 3. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 8, v izmeri 77,10
m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stano-
vanjske zgradbe, grupa B, niz 1, stopnišče
III, ki stoji v soseski BS-3 Stožice Ljubljana,
na parc. št. 408/2, 400/1, 399/1, 398/1,
397/1, 396/1, 395/1, vpisanih v k. o. Bri-
nje, ki je last obeh zastaviteljev Binter So-
nje, Trebinjska ul. 14, Ljubljana in Binter
Bogdana, Koroška ul. 2, Ljubljana, z dnem
19. 5. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 448/99-9 IZ-406512
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 448/99 z dne 27. 5. 1999 je
bilo stanovanje št. 19 v tretjem nadstropju na
Prušnikovi 2 v Ljubljani, v skupni izmeri 32
m2, ki je last dolžnika Frntič Simona, Glinško-
va ploščad 7, Ljubljana, z dnem 14. 6. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,880.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 182/99-11 IZ-406511
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 182/99 z dne 10. 3. 1999 sta
bila:

a) prostor v severnem delu pritličja po-
slovno-stanovanjske stavbe v Ljubljani, na
naslovu Mali trg 6, v izmeri 88,60 m2, to je
poslovni prostor v izmeri 54,90 m2 in pokriti
atrij v izmeri 33,70 m2, stoječih na parc. št.
154/3, 160/2, 168/2, 281 in delu parc.
št. 101/1, 100/2, 100/5 in 168/1, vse
k.o. Tabor, ki so last dolžnika DZS založniš-
tvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,

b) pisarniške površine v izmeri 865,90
m2 s 138,95 m2 pripadajočih pomožnih po-
vršin in stopniščnim jedrom ter 40,80 m2

skladišča v objektu L-1 Tekstil v zazidalnem
otoku CO 5/1 k. o. Tabor, na parc. št.
100/1 del, 100/2 del, 168/2 del, 160/1
del, 160/2 del, 100/5 del, 154/3 del in
281, vse na naslovu Mali trg 6, Ljubljana,
vse last dolžnika DZS založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,

z dnem 19. 5. 1999 zarubljeno v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 300,000.000 SIT s
pp in 49,000.000 ATS v tolarski protivred-
nosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999
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II R 378/99-10 IZ-406510

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 378/99 z dne 5. 5. 1999 je bil
skladiščni prostor v I. kleti v izmeri 204,14
m2 in en nezamrežen parkirni prostor št.
106 v II. A kleti na naslovu Železna cesta
14, Ljubljana, ki se nahaja na parc. št.
1796/31 in 1796/32 vse k. o. Bežigrad, ki
je last dolžnika Econtrade, d.o.o., Železna
14, Ljubljana, z dnem 10. 6. 1999 zarub-
ljen v korist upnika LB Leasing, d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 232.648,60 DEM v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 469/99-9 IZ-406509
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 469/99 z dne 1. 6. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 33, v izmeri
71,49 m2, ki se nahaja v II. stopnišču sta-
novanjske hiše v Ljubljani, Klemenčičeva
1, shrambe št. 33, garaže št. 19, s solast-
niškim deležem na skupnih delih, objektih
in napravah ter na funkcionalnem zemljiš-
ču, ki je last zastaviteljice Napotnik Andre-
je, Klemenčičeva 1, Ljubljana, z dnem 4.
6. 1999 zarubljeno v korist upnika A Aga-
ton, d.o.o., Šeškova 42, Ribnica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 8,870.400
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 339/99-7 IZ-406508

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 339/99 z dne 28. 4. 1999 sta
bila:

– pisarniški prostor v velikosti 62 m2 bru-
to površine, v III. nadstropju trgovsko skla-
diščnega objekta B2 v Ljubljani, ki stoji na
parcelah št. 440/22, št. 440/23, št.
1651/5, št. 440/25, št. 440/21, št.
440/27 in št. 440/32, vse k. o. Dravlje,

– pisarniški prostor v velikosti 113 m2
bruto površine, v III. nadstropju trgovsko
skladiščnega objekta B2 v Ljubljani, ki stoji
na parcelah št. 440/22, št. 440/23, št.
1651/5, št. 440/25, št. 440/21, št.
440/27 in št. 440/32, vse k. o. Dravlje,

ki sta last dolžnika MGV, d.o.o., Šlan-
drova 4, Ljubljana, z dnem 21. 5. 1999
zarubljena v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 341/99-7 IZ-406506
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 341/99 z dne 10. 5. 1999 je
bil lokal št. 24 F, etaža, v skupni izmeri
24,38 m2, ki se nahaja v poslovno trgov-
skem centru WTC, Dunajska c. 184, Ljub-
ljana in stoji na parc. št. 917/5, 918/2,
920/1, 920/2, 921/1, 922/2, 923/4 in
924/1 k. o. Stožice, ki je last zastaviteljice
Česnovar Heme, Tržaška 241, Ljubljana, z
dnem 11. 6. 1999 zarubljen v korist upnika
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,

za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,200.000 SIT in 2,700.000 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 269/99-11 IZ-406504
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 269/99 z dne 14. 4. 1999 sta
bila:

– dvosobno stanovanje v izmeri 64,77
m2, v pritličju desnega krila šestnadstropne-
ga stanovanjskega bloka na Beethovnovi ul.
št. 14 v Ljubljani, ležečega na parc. št. 246,
vpisani v vl. št. 594 k. o. Ajdovščina, ki je last
dolžnice Tory Nevenke, Privoz 6a, Ljubljana,

– stanovanjski poslovni prostor v viso-
kem pritličju desno v stanovanjski stavbi v
Ljubljani, Beethovnova 14, stoječa na parc.
št. 246, vpisani pri vl. št. 594 k. o. Ajdovšči-
na, ki obsega kuhinjo v izmeri 11,32 m2,
sobo v izmeri 20,14 m2, sobo v izmeri
21,28 m2, sobo v izmeri 15,49 m2, jedilni
kot v izmeri 4,08 m2, kopalnico v izmeri
3,24 m2, stranišče v izmeri 0,84 m2, hodnik
v izmeri 7,80 m2, shrambo v izmeri 3,96
m2, balkon oziroma teraso v izmeri 0,63 m2,
ter druge prostore, vse v skupni izmeri 90
m2, ki je last zastaviteljice notarke Nevenke
Tory, Beethovnova 14, Ljubljana,

z dnem 7. 6. 1999 zarubljena v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 432/99-9 IZ-406503
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 432/99 z dne 18. 5. 1999 so
bili poslovni prostori v trgovsko poslovnem
centru Dunajska – Šarhova, v območju BS
1/6 Brinje, stoječem na parc. št. 236/1,
249/2, 251/1, 236/16, 236/17, 236/18,
236/20, 236/14, 243/6 in 246/16, vse
vpisane v z. k. vl. št. 758 k. o. Brinje, in
sicer:

– poslovni prostor v pritličju objekta C
označen z oznako CP1, svetle višine 2,80
m, v izmeri 47,88 m2,

– poslovni prostor v I. nadstropju objek-
ta C z oznako CN1, CN2, CN3, CN4, CN5
in CN6, s skupnim hodnikom, sanitarijami
in prostorom za čajno kuhinjo, v skupni iz-
meri 330,85 m2,

– trije parkirni prostori v kleti objekta št.
4, 5 in 6, v velikosti 5 × 2,50 m,

ki so last dolžnika Diners Club SLO,
d.o.o., finančno svetovanje, Dunajska 129,
Ljubljana, z dnem 27. 5. 1999 zarubljeni v
korist upnika Nova kreditna banka Maribor,
d.d., podružnica Ljubljana, Slovenska c. 27,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 112/99-15 IZ-406501
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 112/99 z dne 15. 2. 1999 je
bil poslovni prostor – pisarne velikosti 38,60
m2, v III. nadstropju objekta B2, na zemljiš-
ču s parc. št. 440/22, 440/23, 1651/5,
440/25, 440/21, 440/27 in 440/32, vse

k. o. Dravlje, ki je last dolžnika Cresys,
d.o.o., Sadarjeva 16, Komenda, z dnem
11. 6. 1999 zarubljen v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,285.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 229/99-10 IZ-406498
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 229/99 z dne 16. 4. 1999 so
bili:

– delavnica (lokal) št. 2, v pritličju objek-
ta, v velikosti 84,93 m2 in delavnica (lokal) št.
7, v nadstropju objekta, v velikosti 51,95 m2,
v objektu Malega gospodarstva z gradbeno
oznako M-11 v stanovanjski soseski MM 5/2
Fužine na Zaloški cesti v Ljubljani, na parceli
št. 370/16 in 371/11 k. o. Slape,

– delavnica (lokal) št. 6, v nadstropju ob-
jekta M11, v velikosti 64,44 m2, v objektu
Malega gospodarstva z gradbeno oznako
M-11 v stanovanjski soseski MM 5/2 Fuži-
ne na Zaloški cesti v Ljubljani, stoječe na
parceli št. 370/16, 370/14 in 371/11 k.o.
Slape,

z dnem 25. 5. 1999 zarubljen v korist
upnika Banka Domžale, d.d., Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 112,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 454/99-10 IZ-406497
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 454/99 z dne 27. 5. 1999 je
bilo stanovanje št. 1/04, v skupni izmeri
59,12 m2, v prvem nadstropju na SJ strani,
v 1. stopnišču objekta B-2 v Ljubljani, Kuna-
varjeva 1, s shrambo in garažnim boksom,
ki je last dolžnika Praček Rajka, Sanabor 3,
Vipava, z dnem 3. 6. 1999 zarubljeno v
korist upnika Banka Domžale, d.d., Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 6,380.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 264/99-10 IZ-406496
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 264/99 z dne 9. 4. 1999 je
bilo stanovanje št. 7 v mansardi II. objekta
“F” v BS 3/2 Rapova jama, na naslovu Top-
niška 35A v Ljubljani, stoječega na parc. št.
1212/12 in 1204/1 k. o. Bežigrad, v skup-
ni izmeri 45,15 m2, skupaj s shrambo št. 5
v kleti objekta, v velikosti 6,35 m2 in ideal-
nim solastniškim deležem na skupnih povr-
šinah in napravah ter funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last dolžnice Zalokar Nuše, Gro-
beljska c. 12b, Mengeš, z dnem 17. 6.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 11,240.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 374/99-9 IZ-406495
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 374/99 z dne 11. 5. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 17, ki se nahaja
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v četrtem nadstropju stanovanjskega objek-
ta v Ljubljani, Ulica 28. maja 51, v skupni
izmeri 52,35 m2, s pripadajočimi kletnimi
prostori, deležem na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču stanovanjskega objekta, ki je
last dolžnika Bizjak Sašo, Ul. Pregnancev
14, Ljubljana, z dnem 26. 5. 1999 zarublje-
no v korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovš-
čina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,970.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 329/99-9 IZ-406493
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Ljubljani II R 329/99 z dne 3. 5. 1999
je bilo trisobno stanovanje št. 010, v pr-
vem nadstropju stanovanjskega bloka na
Škerjančevi 2 v Ljubljani, v skupni izmeri
84,47 m2, ki je last dolžnika Ljepojević
Predraga, Jakčeva 11, Ljubljana, z dnem
20. 5. 1999 zarubljeno v korist upnika
SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 1282/98-17 IZ-406491
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 1282/98 z dne 11. 2. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 23, v 4. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Ul. bra-
tov Učakar 92, v skupni izmeri 62,70 m2, ki
je last dolžnice, z dnem 20. 5. 1999 zarub-
ljeno v korist upnika SKB banka, d.d., Aj-
dovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 468/99-10 IZ-406488
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 468/99 z dne 1. 6. 1999 je
bilo stanovanje št. 15, v izmeri 22,75 m2, v
II. nadstropju stanovanjske hiše na Prušni-
kovi 17, Ljubljana, s pripadajočim kletnim
prostorom in solastniškim deležem na skup-
nih delih, objektih in napravah ter na funk-
cionalnem zemljišču, ki je last zastavitelja, z
dnem 4. 9. 1999 zarubljeno v korist upnika
A Agaton, d.o.o., Šeškova 42, Ribnica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,952.600 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 213/99-14 IZ-406486
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 213/99 z dne 9. 4. 1999 je
bilo stanovanje št. 7 v II. nadstropju v Ljub-
ljani, Cesta 30. avgusta 3, v stanovanjski
hiši, stoječi na parc. št. 2242/3 k. o. Ka-
šelj, vl. št. 1677, v skupni izmeri 43,75 m2,
ki obsega kuhinjo v izmeri 4,51 m2, sobo v
izmeri 10,92 m2, sobo v izmeri 15,33 m2,
hodnik v izmeri 6,70 m2, kopalnico v izmeri
2,66 m2, balkon v izmeri 0,45 m2 in druge
prostore v izmeri 3,18 m2, ki je last zastavi-
teljice Jakobine Izgoršek, Ljubljana Polje,
Cesta 30. avgusta 3, z dnem 26. 4. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,

Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

R 49/99 IZ-406484
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici R 49/99 z dne 6. 7. 1999, je bila
nepremičnina – apartma HA 2 v izmeri
61,25 m2, ki se nahaja v II. nadstropju po-
slovno apartmajskega objekta Union na Ble-
du, stoječega na parc. št. 89/4, vpisani pri
vl. št. 1756 k. o. Želeče, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
01-99, sklenjene dne 15. 3. 1999 s proda-
jalcema Miks, d.o.o., Bled in Šepič, d.o.o.,
Gradišče pri Materiji, Obrov, zarubljeno v
korist upnika SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 7. 1999

II R 231/99-15 IZ-406481
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 231/99 z dne 3. 6. 1999 je bil
poslovni prostor št. 2, v izmeri 106,03 m2, s
prostorom pred poslovnim prostorom in par-
kirno mesto št. 28, vse v Poslovno trgov-
skem centru v Zalogu, ki je last dolžnika Me-
grad inženiring Ljubljana, p.o., Cesta v Kleče
12, Ljubljana, z dnem 29. 6. 1999 zarubljen
v korist upnika Šega Leopold, Velike Lašče
12, Velike Lašče, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1999

R 317/98 IZ-406478
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 317/98 z dne 7. 10. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi pogodbe kreditne pogod-
be, reg. št. 24A800138 z dne 18. 9. 1998,
ki je sestavni del sporazuma, v višini
10,000.000 SIT s pp, po 5,50% letni
obrestni meri, ki se spreminja z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce, kredit se vrača v 87 mesečnih obrokih
po 115.000 SIT, od katerih prvi zapade
15. 7. 1999, drugi 15. 8. 1999, zadnji
obrok zapade v višini 110.000 SIT v plačilo
15. 9. 2006, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – po-
slovnega prostora, lokala št. L 11, v skupni
izmeri 94,30 m2, v pritličju, v objektu C, v
objektu Poslovno stanovanjskega centra An-
karan, ki je last dolžnika in zastavitelja na
podlagi prodajne pogodbe, št. 131/98 z
dne 18. 6. 1998, overjene pri notarju Dravu
Ferligoju, dne 6. 8. 1998, pod opr. št.
Ov 4387/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 1999

R 158/99-4 IZ-406477
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, proti dolžniku in zastav-
nemu dolžniku Martinu Kosmina in dolžnici
Jagodi Kosmina, oba Balantičeva 10, Men-

geš, za kredit v znesku 8,500.000 SIT glav-
nice, pri čemer so rok, višina obresti in za-
padlost terjatve razvidni iz kreditne pogod-
be, št. 5273104-206 od 45684/86 do
45685/16 z dne 22. 6. 1999, z vknjižbo
zastavne pravice pod pogoji iz notarskega
zapisa opr. št. SV 569/99, in sicer na sta-
novanju št. 30, v III. nadstropju na srednjem
jugovzhodnem delu bodočega novega ob-
jekta na zemljiščih parc. št. 766/1, 766/8
in 764/8 k. o. Kamnik, v izmeri 108,50 m2,
s kletno shrambo, v izmeri 3,65 m2 in par-
kirno mesto št. 30 v kleti.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 7. 1999

R 214/99 IZ-406476
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 893/99 z dne 15. 7. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
214/99 z dne 15. 7. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarnih terjatev upnice Banke Ko-
per, d.d., do dolžnika Jadran, trgovsko pod-
jetje, d.d., Sežana, Partizanska 69, Seža-
na, na podlagi:

– posojilne pogodbe št. 1839/99, ra-
čun št. 0574-510000-7543905 z dne
29. 6. 1999, v višini 100,000.000 SIT, ki
se revalorizira v višini, rokih in na način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in s 5,25% letno
obrestno mero, ki je fiksna, vendar upošte-
vajoč 3. člen navedene pogodbe, s tem, da
si upnica pridržuje pravico, da v času po-
godbenega razmerja spremeni način obra-
čunavanja in plačil po tej pogodbi, v skladu
z vsakokrat veljavnim določilom upnice o
načinih in rokih za obračun in plačilo obre-
sti; v primeru, če dolžnik ne poravna pravo-
časno zapadlih obveznosti po navedeni po-
sojilni pogodbi, mu upnica zaračunava na
neplačani znesek zamudne obresti v višini
zakonsko določene zamudne obrestne me-
re; v primeru, da zamudna obrestna mera
ne bo več zakonsko določena, se znesek
revalorizira po stopnji rasti cen na drobno v
RS v preteklem mesecu oziroma skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah in obrestuje v višini pogodbene real-
ne obrestne mere, povečane za 25%; rok
plačila realnih obresti je osem dni od dneva
obračuna, rok plačila revalorizacije je takoj
po prejemu obračuna oziroma najkasneje
15. v tekočem mesecu, rok vračila glavnice
je 28. 6. 2004, oziroma prej, kot je to dolo-
čeno v 2. členu sporazuma strank in

– posojilne pogodbe št. 1838/99, ra-
čun št. 0574-420000-7543875 z dne
29. 6. 1999, v višini 200,000.000 SIT, ki
se revalorizira v višini, rokih in na način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in s 4,20% letno
obrestno mero, ki se spreminja skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, s tem, da si upnica pridržuje
pravico, da v času pogodbenega razmerja
spremeni način obračunavanja in plačil po
tej pogodbi, v skladu z vsakokrat veljavnim
določilom upnice o načinih in rokih za obra-
čun in plačilo obresti; v primeru, če dolžnik



Stran 5768 / Št. 87 / 28. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere; v primeru, da zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko določe-
na, se znesek revalorizira po stopnji rasti
cen na drobno v RS v preteklem mesecu
oziroma skladno z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah in obrestuje v višini
pogodbene realne obrestne mere, poveča-
ne za 25%; rok plačila realnih obresti je
osem dni od dneva obračuna, rok plačila
revalorizacije je takoj po prejemu obračuna
oziroma najkasneje 15. v tekočem mesecu,
rok vračila glavnice je 28. 6. 2000, oziroma
prej, kot je to določeno v 2. členu sporazu-
ma strank;

opravi rubež, in sicer nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi – poslovnega prosto-
ra, ki se nahaja v poslovnem objektu Ob ogrli-
ci, faza B, ki stoji na parc. št. 1460 k. o.
Koper, št. 5, v pritličju, v izmeri 278 m2, vključ-
no s solastninsko pravico v sorazmernem de-
lu na skupnih prostorih, objektih ter napravah
in stavbnem ter funkcionalnem zemljišču, ki
služi objektu za normalno rabo, kateri je last
dolžnika, kar je razvidno iz kupoprodajne po-
godbe, št. PO-12-98 z dne 13. 11. 1989,
sklenjene med njim in prodajalcem SOZ Ga-
leb Izola – TOZD Trženje Inženiring.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 1999

R 382/99 IZ-406657
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 382/99 z dne 30. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 6. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
univerzale Industrija oblačil Domžale, d.d.,
Slamnikarska 4, Domžale, in sicer nepre-
mičnine – dvoinpolsobno stanovanje št. 46,
ki se nahaja v 10. nadstropju stanovanjske-
ga bloka v Domžalah, Ljube Šercerja 2 in
stoji na parc. št. 3940 k.o. Domžale. Sta-
novanje obsega kuhinjo, dve sobi, kabinet,
kopalnico, WC, predsobo, ložo in klet v
skupni izmeri 72,60 m2 zarubljena v korist
upnika Banke Domžale, d.d., Domžale,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, 1230 Domžale za terjatev v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 9. 1999

R 256/99 IZ-406656
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 256/99 z dne 25. 5. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 16. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Engelman Sonja, Peričeva ulica 62, Ljublja-
na, in sicer dvosobno stanovanje št.
B1-L4-II-2 v prodajni površini 45,49 m2, v
drugem nadstropju s kletnim prostorom v
izmeri 2,48 m2 in parkirnim mestom št. 8 v
garažni kleti in se nahaja v objektu, ki stoji
na parc. št. 111/1, 113/1 in 120/4 vse
k.o. Trzin, zarubljena v korist upnika Banke
Domžale, d.d., Domžale, Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
6,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 9. 1999

R 305/99 IZ-406655
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 305/99 z dne 2. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 6. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Stanojević Nada, Zupančičeva ulica 9, Dom-
žale, in sicer nepremičnine – dvosobno sta-
novanje v izmeri 43,92 m2 v Domžalah, Kra-
kovska 10a in se nahaja v II. nadstropju
nizkega bloka, ki stoji na parc. št. 4640,
4641, 4657 k.o. Domžale, zarubljena v ko-
rist upnika Banke Domžale, d.d., Domžale,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljanska 62, 1230 Domžale za terjatev v
višini 3,600.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 9. 1999

R188/99-2 IZ-406654
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
ki ga zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljub-
ljani, proti dolžniku Daisy podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Kamnik, Šutna 37,
za kredit v višini 13,500.000 SIT glavnice,
pri čemer so rok, višina obresti in zapadlost
terjatve razvidni iz pogodbe o kreditu, reg.
št. kredita 183-18683/99 z dne 26. 7.
1999, z vknjižbo zastavne pravice pod po-
goji iz neposredno izvršiljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 1110/99 z dne 30. 7.
1999, in sicer na stanovanju v Kamniku,
Kidričeva 35/a, v skupni izmeri 119,32 m2.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilni pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 9. 1999

R 189/99-2 IZ-406653
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
ki zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani,
proti dolžniku Čišmešija Renato,
Župančičeva 23, Dob pri Domžalah, za kre-
dit v višini 3,000.000 SIT glavnice, pri če-
mer so rok, višina obresti in zapadlost terja-
tve razvidni iz pogodbe o kreditu št. 527300
38565/34 z dne 26. 7. 1999 z vknjižbo
zastavne pravice pod pogoji iz neposredno
izvršljivega notarskega zapisa št. SV
1099/99 z dne 28. 7. 1999, in sicer na
stanovanju št. 2 E4 v skupni izmeri 48,05
m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stavbe na
parc. št. 1253/2 in 1253/1, vpisanih pri vl.
št. 446 k.o. Podgorje.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 9. 1999

Riz 182/99 IZ-406652
Na podlagi pravnomočnega sklepa te-

ga sodišča, opr. št. Riz 182/99 z dne
28. 4. 1999 je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen.
m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstri-
ja, ki ga zastopa odvetnica Breda Sen-
čar-Leljak iz Maribora, proti dolžnikoma in
zastaviteljema Dragu in Mariji Štern, oba
stan. Ob jezgonu 18, Razvanje, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v viši-
ni 1,400.000 ATS s pripadki, zarubljeno
dne 16. 7. 1999, in sicer:

– gostinski lokal št. 3C v poslovnem ob-
jektu P3 (Kocljev Turn), kateri stoji na parc.
št. 1933/2 in 1931/3 k.o. Maribor Grad,
ki je v izključni lasti dolžnkov in zastaviteljev
Marije in Draga Štern, vsakega do 1/2 ce-
lote, na podlagi prodajne pogodbe št.
P3/L3C z dne 26. 5. 1995, ki je bila over-
jena pri notarki Dušici Kalinger iz Maribora,
dne 20. 4. 1999 pod št. OV 1906/99 in

– gostinski lokal št. 1 v velikosti 46,80
m2 in 10,80 m2 neizkoriščenega prostora
pod stopniščem v pasaži, v objektu Gambri-
nus prizidek Gledališka ul. v stanovanj-
sko-poslovni soseski Gambrinus v Maribo-
ru, kateri stoji na parc. št. 1475 k.o. Mari-
bor Grad, ki je v lasti dolžnikov in zastavite-
ljev Marije in Draga Štern, vsakega do 1/2
celote, na podlagi sklenjene, vendar izgub-
ljene prodajne pogodbe št. 11-292 ter v
zvezi s tem posadne listine opr. št. SV
377/99 z dne 20. 4. 1999, ki je bila over-
jena pri notarju Stanislavu Bohincu v Mari-
boru, dne 21. 4. 1999 pod št. OV
2603/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 1999

V R 301/99 IZ-406648
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 301/99 z dne 3. 9. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Slovenska investicij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Čopova 38, Ljub-
ljana, zoper dolžnika Blue line, d.o.o., Pod
lipami 34, Celje, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnika do dolžnika v višini
10,000.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiš-
ko knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, poslovni prostor – lokala št.
N-1, v izmeri 43,50 m2, s pripadajočo gale-
rijo, ki je last dolžnika kot zastavitelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 14/96
z dne 7. 3. 1996 in poslovnih prostorov št.
lokala 13 N, v izmeri 10,70 m2; poslovnega
prostora 13 a N, v izmeri 6,64 m2 in
poslovnega prostora št. 14 N v izmeri 25,50
m2 s pripadajočo galerijo v izmeri 70 m2,
last dolžnika kot zastavitelja, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. KP 13/99 z dne
30. 6. 1999.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 9. 1999

RIG 465/99 IZ-406647
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazumoma strank, sklenjenega v
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Mari-
bora, opr. št. SV 699/99 z dne 10. 8.
1999, s sklepom o zavarovanju opr. št.
RIG 465 z dne 16. 8. 1999 odredilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – poslovnih prostorov v skupni izmeri
130,70 m2, v III. nadstropju poslovne stav-
be v Mariboru, Razlagova 11, stoječe na
parc. št. 1007 v k.o. Maribor Grad, last
dolžnika GAMA, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljanska ul. 9/II. Maribor, po kupopro-
dajni pogodbi z dne 11. 12. 1992, skle-
njeni s prodajalcem Histal, d.d., Maribor, v
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zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., v višini
50,000.000 SIT s p.p. pri čemer je bil
rubež nepremičnine opravljen dne 16. 8.
1999. Dolžniku se tudi prepoveduje odtu-
jitev in obremenitev te nepremičnine brez
soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 1999

R 249/99 IZ-406646

Na podlagi sporazuma strank sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1018/99, z dne 1. 9. 1999, se
zaradi zavarovanja 50% denarne terjatve
upnice Banke Koper, d.d., do dolžnika
Resport, Podjetje za organizacijo športnih
in turističnih prireditev in tekmovanj, d.o.o.,
Koper, Ul. Vojke Šmuc št. 19, Koper, na
podlagi posojilne pogodbe št. 383/99, ra-
čun št. 4030-520000-21461/77 z dne
20. 7. 1999 v višini 10,000.000 SIT, ki se
revalorizira v višini, rokih in na način dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in obrestuje v viši-
ni 4% letno obrestno mero, ki je fiksna, s
tem, da si upnica pridržuje pravico, da v
času pogodbenega razmerja spremeni na-
čin obračunavanja in plačil po tej pogodbi,
v skladu z vsakokrat veljavnim določilom
upnice o načinih in rokih za obračun in
plačilo obresti; v primeru, če dolžnik ne
poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere, v primeru, da zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko dolo-
čena, pa se znesek zapadlih obveznosti
revalorizira po stopnji rasti cen na drobno v
RS v preteklem mesecu, oz. skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere, povečane za 25%;
rok plačila obresti je 8 dni od dneva obra-
čuna, revalorizacije pa takoj po prejemu
obračuna oziroma najkasneje do 15. v te-
kočem mesecu, glavnico pa dolžnik odpla-
čuje v 57 enakih mesečnih obrokih s tri-
mesečnim moratorijem na glavnico, ki za-
padejo v plačilo vsakega zadnjega dne v
mesecu, s tem, da prvi obrok zapade v
plačilo dne 31. 1. 2000, zadnji pa dne
30. 9. 2004, oziroma prej, kot je to dolo-
čeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z zastavno pravico na
nevknjiženi nepremičnini, opravi rubež ne-
preminine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer – dvosobnega stanovanja s kabi-
netom št. 17/c, v izmeri 47 m2 v objektu
vrstne hiše – stanovanje ležeče na parc.
št. 223/5  in 223/7 k.o. Semedela, s pri-
padajočim funkcionalnim zemljiščem in
parkirnim mestom, katero je last dolžnika,
kar je razvidno iz prodajne pogodbe z dne
19. 12. 1997 št. 278/97, sklenjene med
njim in prodajalcem GIP Stavbenik, d.d.,
Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 1999

R 250/99 IZ-406645

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1019/99, z dne 1. 9. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika Adriacom-
merce Imex, export-import, trgovina, zasto-
panje, d.o.o., Koper, na podlagi posojilne
pogodbe št. 365/99, račun
št. 4030-520000-21477/26 z dne 1. 9.
1999 v višini 19,000.000 SIT, ki se
revalorizira v višini, rokih in na način dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in obrestuje v višii 6,65%
letno obrestno mero, ki se spreminja sklad-
no z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in glede na 3. člen poso-
jilne pogodbe, s tem, da si upnica pridržuje
pravico, da v času pogodbenega razmerja
spremeni način obračunavanja in plačil po
tej pogodbi, v skladu z vsakokrat veljavnim
določilom upnice o načinih in rokih za obra-
čun in plačilo obresti; v primeru, če dolžnik
ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere, v primeru, da zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko določe-
na, pa se znesek zapadlih obveznosti reva-
lorizira po stopnji rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu, oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere, povečane za 25%,
rok plačila obresti je 8 dni od dneva obraču-
na, rok plačila revalorizacije je takoj po pre-
jemu obračuna oziroma najkasneje do 15. v
tekočem mesecu, glavnico pa dolžnik od-
plačuje v 84 enakih mesečnih obrokih, ki
zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v
mesecu, s tem da prvi obrok zapade v plači-
lo dne 30. 10. 1999, zadnji pa dne
30. 9. 2006, oziroma prej, kot je to dolo-
čeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z zastavno pravico na nevk-
njiženi nepremičnini, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi – poslov-
nega prostora – pisarna št. 216 in 217, v
skupni izmeri ca. 80 m2 v II. nadstropju po-
slovne stavbe na pristaniški 8 v Kopru, sto-
ječe na parc. št. 1605/1, vpisani v vl.
št. 1134 k.o. Koper, vključno s solastnin-
sko pravico na skupnih delih in napravah ter
stavbne in funkcionalnem zemljišču, kar je
dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 3. 11. 1995, sklenjene s pro-
dajalcem Studio Tip, d.o.o., Koper in me-
njalno pogodbo z dne 3. 11. 1995 sklenje-
no z Alpa Adria Holding, d.o.o., Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 9. 1999

R 108/99 IZ-406643

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
R 108/99 z dne 6. 7. 1999 je bila nepre-
mičnina: apartma, tip št. A32 v izmeri 34.27
m2, ki predstavlja 13/100 celotnega objek-
ta v stanovanjski hiši, stoječi na parc.

št. 902/5 k.o. Grlava in je last zastavnega
dolžnika Trgosin, d.o.o., Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem na podlagi prodajne po-
godbe št. 184-016/49/99 z dne 19. 5.
1999, sklenjene med SKB – Investicijsko
podjetje, d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana, kot
prodajalcem in Trgosin, d.o.o., Koroška ce-
sta 14, Ravne na Koroškem, kot kupcem,
zarubljena v korist upnice Probanke, d.d.,
Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 8. 1999

R 32/99 IZ-406638

Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajni
sodnici Andreji Cizej, v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnika Zavarovalnica Tri-
glav, d.d., Ljubljana, OE Murska Sobota, ki
jo zastopa Raj Martin, ki ga zastopa notar
mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote, zo-
per dolžnika Lebar Ignaca in Lebar Ano,
oba Črenšovci, Juša Kramarja 8, dne 27. 8.
1999 sklenilo:

dovoli in opravi se zavarovanje zastavne
pravice na podlagi sporazuma strank na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi. Z
notarskim zapisom SV 329/99 z dne 19. 5.
1999 je določeno, da se izvršljiva terjatev
upnice zoper dolžnico v višini 5,270.000
SIT, s pogodbeno obrestno mero 5,50% in
zoper dolžnika v višini 1,500.000 SIT s po-
godbenimi obrestmi TOM +5%, z zakonitimi
zamudnimi obrestmi in stroški, zavaruje z
zastavno pravico – z rubežem nepremični-
ne, ki je last dolžnika po pogodbi o nakupu
stanovanja z dne 21. 11. 1991 in ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi in v naravi predstavlja
stanovanje v skupni izmeri 51,15 m2, v pr-
vem nadstropju stanovanjske stavbe, ki stoji
na parc. št. 856/2 k.o. Črenšovci, s solast-
niškim deležem na skupnih prostorih in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske stavbe, vse v korist upnice.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice. Prav tako se v korist upnice vpiše pre-
poved odtujitve in obremenitve, ki je oce-
njena na 100.000 SIT.

Dolžnikoma je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, ker sicer store
kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu Kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na oškodovan-
čev predlog.

Upnik pridobi z rubežem zastavno pravi-
co na zarubljeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 27. 8. 1999

RIG 169/99 IZ-406636

Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s
sporazumom strank v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa notarja Frideri-
ka Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 236/99
z dne 15. 3. 1999, s sklepom o zavarova-
nju opr. št. RIG 169/99 z dne 13. 5. 1999,
odredilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani
v zemljiško knjigo:

– stanovanja št. 9, v izmeri 78,90 m2, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe v Cafovi
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ulici 6 v Mariboru, stoječi na parceli
št. 1100/1 v k.o. Maribor Grad,

– stanovanja št. 9, v izmeri 46,37 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi v Slovenski
ulici 38 v Mariboru, stoječi na parceli
št. 1470 v k.o. Maribor Grad,

obe v lasti zastavitelja Salamunić Neve-
na, po originalnih prodajnih pogodbah
št. 1066/91 z dne 21. 12. 1991 in
št. 968/91 z dne 14. 12. 1991, obe skle-
njeni z Občino Maribor, kot prodajalcem, v
zvezi s pravnomočnim sklepom o dedova-
nju Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št.
II D 422/95 z dne 21. 5. 1996, v zavarova-
nje denarne terjatve upnika SKB banka,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, do dolžnika
Agroruše, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Tovarniška 27, Maribor, v višini
800.000 USD s pp, pri čemer je bil rubež
nepremičnin opravljen dne 17. 8. 1999.

Zastavitetlju je prepovedano obremeniti
in odsvojiti zastavljene nepremičnine, brez
soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 8. 1999

Rig 250/99 IZ-406635

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
250/99 z dne 11. 5. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet prodajne po-
godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
7. 9. 1998, last dolžnika Srce in ožilje,
d.o.o., Maribor, Slovenska 38, Maribor, in
sicer: trisobno stanovanje, št. stanovanja 1,
v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Kre-
kova ul. 5, zgrajeni na parceli št. 1265, vpi-
sani v ZK vložku 751 k.o. Maribor Grad, v
skupni izmeri 89,55 m2, od tega prostor v
kleti 3 m2, k stanovanju pa pripada tudi pra-
vica souporabe skupnih delov in naprav na
funkcionalnem zemljišču, zarubljena na pod-
lagi sporazuma strank, ki izvira iz notarske-
ga zapisa, št. zapisa SV 450/99 z dne 5. 5.
1999, notarke Brede Horvat, Vetrinjska 11,
Maribor, za terjatev v višini 13,000.000 SIT,
s p.p. , v korist zastavnega upnika Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, Ljubljana (podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, Maribor).

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano odsvojitvi in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 8. 1999

V R 268/99 IZ-406634

Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 268/99 z dne 12. 8. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Volksbank-Ljudska
banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, zo-
per dolžnika Fogler Marjana, s.p., Bistro
Platana, Podjavorškova 1, Celje, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika v višini 60.000 DEM s pogodbeno do-
govorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastav-
ne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in

popis nepremičnine poslovnega prostora lo-
kala št. 2.12 v izmeri 31,60 m2 ki se nahaja
v nadstropju poslovnega objekta Sp. Hudi-
nja Podjavorškova 1, Celje, katerega lastnik
je zastavitelj Sredenšek Emil, Ul. Heroja
Rojška 61, Celje na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 10. 1994 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 8. 1999

Rig 222/99 IZ-406633

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
222/99 z dne 26. 4. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepreminina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
29. 6. 1994, last dolžnika IFO trade, Trgov-
sko storitveno podjetje, Import export,
d.o.o., Maribor, Slovenska 33, Maribor, in
sicer poslovni prostor v prvi etaži poslov-
no-stanovanjske stavbe Slovenska ul. 33,
Maribor, stoječ na zemljišču, parcelna
št. 1515 k.o. Maribor Grad, v skupni izmeri
65 m2, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. za-
pisa SV 345/99 z dne 13. 4. 1999, notar-
ke Dušice Kalinger, Gregorčičeva 4, Mari-
bor, za terjatev v višini 6,000.000 SIT s pp,
v korist zastavnega upnika Krekova banka,
d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano odsvojitvi in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 1999

Rig 422/99 IZ-406631

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
422/99 z dne 23. 7. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe 488/43-99 z dne
23. 6. 1999, last dolžnika Stanovanjska za-
druga Maribor, Krekova ul. 18, Maribor, in
sicer enoinpol sobno stanovanje tip D v prit-
ličju objekta A, lamela zahod, št. 1 v Zdrav-
kovi ul. 12, Maribor, ki stoji na parceli
št. 2106/1, pripisana k vl. št. 2912 k.o.
Pobrežje, v izmeri 58,63 m2, ter pripadajo-
ča shramba št. 22 v kleti v izmeri 2,29 m2,
funkcionalni del vzhoda v stanovanje v izme-
ri 1,93 m2, ter zelenica-terasa v izmeri
103,02 m2, zarubljena na podlagi sporazu-
ma strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št.
zapisa SV 665/99 z dne 22. 7. 1999, no-
tarja Stanislava Bohinca, Partizanska 6/II,
Maribor, za terjatev v višini 8,000.000 SIT s
pp, v korist zastavnega upnika Mariborska
hranilnica-posojilnica, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska c. 3-5, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 1999

Rig 421/99 IZ-406630

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, opr. št. Rig 421/99 z

dne 22. 7. 1999, ki ga je sodišče izdalo v
skladu z 254. členom ZIZ, je nepremičnina,
ki je predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 15. 12. 1998,
last dolžnika Matias, d.o.o., Maribor, Lahova
38, Maribor, in sicer poslovni prostori v skup-
ni izmeri ca. 141,10 m2 bruto, v skrajnem
južnem delu pritlične etaže poslovne zgrad-
be v  Špelini ul. v Mariboru, stoječe na par-
celi št. 998/6, vl. št. 1107, k.o. Tezno s
pripadajočim zemljiščem, na katerem stroji
stavba, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapi-
sa SV 754/99 z dne 20. 7. 1999, notarja
Friderika Bukoviča, TPC City, Vita Kraigherja
5, Maribor, za terjatev v višini 16,000.000
SIT s pp, v korist zastavnega upnika Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4, Maribor.

Na nepremičnini se tudi zaznamuje pred-
kupna pravica ter prepoved obremenitve in
odtujitve, v korist upnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 7. 1999

Riz 660/98 IZ-406629

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 660/98 z dne 25. 11.
1998 je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, proti dolžniku Greif Stanku, stan.
Rošnja 10, Starše, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnika v višini 1,200.000 SIT s
pripadki, z zastavno pravico na premičnini
dolžnika, zarubljeno dne 26. 11. 1998, trak-
tor znamke Zetor, tip 6340, številka šasije
5126, številka motorja 43800, leto izdelave
1995, reg. št. MB H1-01, ki je v izključni
lasti dolžnika Greif Stanka, Rošnja 10, Star-
še, za katerega je Upravna enota Maribor
izdala prometno dovoljenje št. 000101 z dne
13. 9. 1995, ki je bila overjena pri notarju
Stanislavu Bohincu dne 19. 11. 1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 1999

I 47/98 IZ-406626

V izvršilni zadevi upnika Za Gradom,
d.o.o., Koper, ki ga zastopa odvetnica Ja-
nja Luin iz Kopra, proti dolžnici Cingerle
Zlata iz Kopra, Kvedrova 16, zaradi izterja-
ve 78.868,50 SIT, zapisnik o naroku za
rubež nepremičnine, sestavljen dne 17. 5.
1999, na podlagi 2. odstavka 211. člena
ZIZ: zarubi se stanovanje na naslovu Kve-
drova 16 v Kopru, ki se nahaja v II. nad-
stropju, enosobno stanovanje št. 16, v iz-
meri 40,53 m2, last dolžnice.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe skle-
pa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z za-
rubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uni-
čiti ali kako drugače preprečiti plačilo upni-
ka, sicer stori kaznivo dejanje.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine tudi
v primeru, če pridobi pozneje kdo drug na
isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 1999
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RIG 439/99 IZ-406623

Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-
gi sporazuma strank v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa št. SV
666/99 z dne 22. 7. 1999, notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, s sklepom opr.
št. RIG 439/99 z dne 27. 7. 1999 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ko knjigo – trisobnega stanovanja št. 1 v
skupni izmeri 72,32 m2 ki se nahaja v I.
nadstropju severne lamele poslovno stano-
vanjskega objekta Betnavska cesta v Mari-
boru, s pripadajočo kletno shrambo št. 1 v
velikosti 1,82 m2, stoječega na parc.
št. 1122 in 1123 k.o. Tabor, last zastavite-
lja Kograd Gradnje, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Preradovičeva 20, Mari-
bor, po prodajni pogodbi, št. S 1s./98 z
dne 18. 1. 1999, sklenjeno med SGP Ko-
grad GOMP IGEM Gradbeno podjetje Mari-
bor, d.o.o., Preradovičeva ulica 20, Mari-
bor (pravni prednik Kograd Gradnje, d.o.o.),
kot prodajalcem in Trojnar Franjom kot kup-
cem, ki pridobi lastništvo nepremičnine še-
le po plačilu celotne kupnine, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Nova kreditna ban-
ka Maribor, d.d., do dolžnika Trojnar Franjo
s.p., – “Trojnar Consulting”, projektiranje,
svetovanje in vodenje seminarjev, Betnav-
ska c. 11, Maribor, v višini 4,000.000 SIT s
p.p.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
28. 7. 1999 in ima pomen vknjižbe zastav-
ne pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 1999

RIG 440/99 IZ-406620

Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-
gi sporazuma strank v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa št. SV
667/99 z dne 22. 7. 1999, notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, s sklepom opr.
št. RIG 440/99 z dne 27. 7. 1999 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ko knjigo – poslovnih prostorov: pisarne v
izmeri 14 m2 ter skladiščnega prostora v
izmeri 6 m2, kar vse se nahaja v 1. etaži
zgradbe Poslovno trgovskega centra Pesni-
ca, Pesenica 42/a, zgrajeni na parc.
št. 544/88 k.o. Ranca, last zastavitelja Ob-
močna obrtna zbornica Pesnica, po prodaj-
ni pogodbi št. 363-4/92 z dne 17. 10.
1994, sklenjeni med Občino Pesnica kot
prodajalcem in zastaviteljem kot kupcem, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., do dolžnika
Bomix, d.o.o., Pesnica 42/a, Pesnica, v
višini 3,800.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
28. 7. 1999 in ima pomen vknjižbe zastav-
ne pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 1999

Ri 42/99 IZ-406619

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Trbovljah Ri 42/99 z dne 16. 7. 1999 je
bilo stanovanje v stanovanjski hiši na naslo-
vu Novi dom 31, Trbovlje v skupni izmeri

30,24 m2, ki je last dolžnice Nevenke Ma-
ljuga, Novi dom 31, Trbovlje in ki ga je
dolžnica pridobila s kupoprodajno pogodbo
o prodaji stanovanja št. 20/93 z dne
19. 10. 1993, sklenjeno s Kovit, d.o.o., Tr-
bovlje, Ribnik 16, Trbovlje, z dnem 16. 7.
1999 zarubljeno v korist upnika Banka Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c, Tr-
bovlje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 8. 1999

Rig 396/99 IZ-406616

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
396/99 z dne 13. 7. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
19. 5. 1999, last zastavnika Gorana Ure-
moviča, stanujočega Borštnikova 67, Mari-
bor, in sicer dvoinpolsobnega stanovanja,
št. stanovanja 25, v izmeri 69,79 ,m2, ki se
nahaja v V. nadstropju večstanovanjske stav-
be v Mariboru, Ul. Staneta Severja 3, ki stoji
na parceli št. 162/1 k.o. Sp. Radvanje, za-
rubljena na podlagi sporazuma strank, ki
izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
717/99 z dne 7. 7. 1999, notarja Friderika
Bukoviča, TPC City, Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, za terjatev v  višini 7,275.000 SIT s pp,
v korist zastavnega upnika Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1999

R 50/99 IZ-406614

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici R 50/99 z dne 16. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje v izmeri 92,47 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Bled, Alpska c. 19, ki stoji
na parc. št. 303/6 in 304/2 k.o. Želeče, s
sorazmernim deležem na skupnih prosto-
rih, delih in napravah stavbe ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki je last zastavite-
ljev Mire Zupan in Bena Zupana, obeh iz
Radovljice, Cesta na Jezerca 8, na podlagi
kupne pogodbe z dne 20. 6. 1997, skle-
njene s prodajalcema Stanislavom Buckom
in Tatjano Bucek, obeh z Bleda, Alpska
c. 19, zarubljeno v korist upnika Banke Ce-
lje, Glavne podružnice Ljubljana, Trdinova
4, za zavarovanje njegove denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 8. 1999

R 151/99 IZ-406607

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru opr.
št. Sv 279/99 z dne 14. 5. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi kreditne pogodbe za inve-
sticije št. 24900064 z dne 22. 4. 1999 v
višini 25,000.000 SIT, ki se obrestuje po

letni obrestni meri TOM +5,5%, ki se spre-
minja v višinah, rokih in na način določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice; rok črpanja kredita je do
vključno 28. 6. 1999; dolžnica bo kredit
vrnila v 72 mesečnih obrokih, z rokom vra-
čila 7 let z možnostjo predčasnega vračila,
pri čemer je 1. do 71. obrok v višini
347.000 SIT, zadnji pa 363.000 SIT po
enoletnem moratoriju zapadejo obroki v pla-
čilo vsakega 20. v mesecu, prvi obrok za-
pade v plačilo 20. 5. 2000, zadnji pa
20. 4. 2006 in z ostalimi pogoji razvidnimi
iz notarskega zapisa, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – poslovnega prostora v izmeri 186,90
m2 v pritličju stavbe z naslovom Istrska ce-
sta 49, stoječe na parc. št. 3895/3, vpisa-
na v vl. št. 2922 k. o. Bertoki, ki je last
dolžnice, kot je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe sklenjene dne 25. 3. 1999 med
njo in Trgovskim podjetjem Soča, d.d., Ko-
per.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 72/99 IZ-406606

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu opr. št. R 72/99 z dne 5. 7. 1999
je bilo trisobno stanovanje št. 8, skupaj s
kletjo, v izmeri 77,47 m2, v mansardi po-
slovno stanovanjskega objekta na Mostu na
Soči št. 52, stoječega na parc. št. 60/8 in
60/9, vpisanih v vl. št. 53 k.o. Most na
Soči, ki je last zastaviteljev Roberta Jeklina
in Katarine Clemente, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 4.
1996, sklenjene s prodajalcem Avtoprevoz
Tolmin, Poljubinj 89/f, zarubljeno v korist
upnika Banke Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova
Gorica za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 1999

R 312/98 IZ-406602

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 312/98 z dne 29. 9. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nika na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu za nakup nepremičnine
št. 12505200009-292/98 z dne 24. 9.
1998, v višini 4,500.000 SIT, ki se obre-
stuje po TOM +7,5% letno, ter ostalimi po-
goji kot so razvidni iz navedene pogodbe, ki
je sestavni del sporazuma strank; terjatev
zapade v plačilo v 60 mesečnih obrokih
(3-mesečni moratorij na odplačilo glavnice),
od katerih prvi obrok zapade 31. 1. 1999,
zadnji pa 31. 12. 2003; v primeru 30-dnev-
ne zamude plačila obresti zapade v plačilo
še ves neodplačan kredit; pogoji dolgoroč-
nega kredita izhajajo iz kreditne pogodbe in
se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer – stanovanja v stanovanjski hiši v
Kopru, Sabinijeva ulica 1, stoječem na parc.
št. 1176 vpisani v z.k. vl. št. 545 k.o. Ko-
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per v izmeri 66,80 m2 s pripadajočo garažo
s solastninsko pravico na skupnih delih ob-
jektih in napravah ter skupno pravico upora-
be stavbišča na katerem objekt stoji in nje-
govega funkcionalnega zemljišča, glede na
sorazmerni delež vrednosti stanovanja v pri-
merjavi s skupno vrednostjo etažne lastnine
v celi hiši, ki je last dolžnika, kar je razvidno
iz kupoprodajne pogodbe sklenjene dne
17. 9. 1998 med njim in Pečar Venko (prej
Bitići Nevenko) iz Kopra, Sabinijeva 1 in
tretjo pogodbeno stranko Pečar Marjanom
iz Kopra, Resslova 5, katera je overjena pri
notarju Dravu Ferligoju v Kopru dne 21. 9.
1998, pod opr. št. Ov 5434/98 in
5435/98.

Okrajno sodišče v Kopru
13. 7. 1999

R 285/98 IZ-406601
Na podlagi sklepa naslovnega sodišča

opr. št. R 285/98 z dne 16. 9. 1999 se na
podlagi kreditne pogodbe za investicije
št. 24A800103 z dne 6. 7. 1998 v višini
6,000.000 SIT z obrestno mero R + 7,75%
letno, ki se spreminja ter ostalimi pogoji kot
so razvidni iz navedene pogodbe, ki je se-
stavni del sporazuma strank; terjatev zapa-
de v plačilo najkasneje dne 20. 6. 2005,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisan v
zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega pro-
stora št. 16 v objektu A Center za Gradom,
ki je v I. nadstropju stolpnice v skupni izmeri
57,40 m2, skupaj s pripadajočim solastnin-
skim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah v poslovni stavbi, zemljišču, na
katerem poslovna stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnika, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe
št. 248-1/96 z dne 29. 3. 1996 in pogod-
be o delni razvezi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 3. 1996 št. 50-20/97 z dne 23. 6.
1997, obe sklenjeni med njimi in podjetjem
HIDRO Koper, overjena pri notarju Dravu
Ferligoju v Kopru, dne 11. 6. 1996, opr. št.
Ov 3049/96 in 12. 9. 1997 št.
Ov. 3908/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 44/97 IZ-406600

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 44/97 z dne 28.2. 1997, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi kreditne pogodbe št. 517000
1203/32 in dodatka št. 1 k navedeni po-
godbi, oba z dne 28. 1. 1997, v višini
1,808.000 SIT s TOM + 11% letno obrest-
no mero, pri čemer so rok, način vračila,
višina obrokov in ostali pogoji razvidni iz
navedene pogodbe in dodatka, ki sta se-
stavni del sporazuma strank, terjatev zapa-
de v plačilo v 36 mesečnih obrokih, ob
koncu vsakega meseca, pri čemer prvi
obrok zapade v plačilo 28. 2. 1997, zadnji
pa 28. 1. 2000, v primeru dnevne zamude
plačila obresti in posameznega obroka, za-
pade v plačilo še ves neodplačan kredit;
pogoji kredita izhajajo iz kreditne pogodbe
in se lahko spreminjajo skladno s soglasno
voljo strank s pisnim aneksom, opravi rubež

nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer – enosobnega stanovanja veliko-
sti 35,82 m2 v pritličju stanovanjske hiše s
pripadajočim kletnim boksom na naslovu Ob
spomeniku 14, Bertoki, stoječega na parc.
št. 912, ki je vpisan v z.k. vl. št. 1780 k.o.
Bertoki, ki je last dolžnika, kar je razvidno iz
kupne pogodbe sklenene med njim in Gor-
dano Vadič ter Danko Vadičem, ob Ob spo-
meniku 14, Bertoki, dne 22. 1. 1997, ki je
overjena pri notarki Nevenki Kovačič iz Ko-
pra, pod opr. št. Ov 172/97 z dne 22. 1.
1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 17/98 IZ-406599

Na podlagi sporazuma strank sklenje-
nega pred naslovnim sodiščem pod opr.
št. R 17/98 z dne 23. 1. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do
dolžnika na podlagi pogodbe o dolgoroč-
nem kreditu št. 12505200009-247/98 z
dne 16. 1. 1998, v višini 48,000.000 SIT,
ki se obrestuje po TOM + 8% letno, pri
čemer so rok, način vračila in višina obro-
kov razvidni iz navedene pogodbe, ki je
sestavni del sporazuma strank; terjatev za-
pade v plačilo v 96 mesečnih obrokih, od
katerih prvi obrok zapade 31. 5. 1998,
zadnji pa 30. 4. 2006 (trimesečni morato-
rij na odplačilo glavnice); v primeru 30
dnevne zamude plačila obresti zapade v
plačilo še ves neodplačan kredit; pogoji
dolgoročnega kredita izhajajo iz navedene
pogodbe in se lahko spreminjajo skladno s
soglasno voljo strank s pisnim aneksom,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer:

– poslovnega prostra v objektu “B” Cen-
ter za Gradom, stoječem na parc. št. 249,
261 in 262 vse k.o. Semedela, št. 14/P v
izmeri 26,42 m2 s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah ter
skupno pravico uporabe stavbišča, na ka-
terem objekt stoji, glede na sorazmerni de-
lež prostora, ki je last solidarne dolžnice
Atelšek Barbare, kar je razvidno iz kupo-
prodajne pogodbe sklenjene dne 8. 9.
1997 med njo in prodajalko Orlič Modro,
katera je overjena pri notarju Dravu Ferli-
goju v Kopru dne 8. 9.1997, pod opr. št.
Ov 4363/97 in

– poslovnega prostora v objektu “B”
Center za Gradom, stoječem na parc.
št. 249, 261, in 262 vse k.o. Semedela,
št. 17/P v izmeri 27,70 m2 s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napra-
vah ter skupno pravico uporabe stavbišča,
na katerem objekt stoji, glede na sorazmer-
ni delež poslovnega prostora, ki je last soli-
darnega dolžnika Bak Marina, kar je razvid-
no iz kupoprodajne pogodbe sklenjene dne
9. 9. 1997 med njim in prodajalcema Grča
Jožefom in Grča Kos Zmago, katera je over-
jena pri notarju Dravu Ferligoju v Kopru dne
10. 9. 1997, pod opr. št. Ov 4353,
4354/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 347/97 IZ-406598

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 347/97, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika do dolžnika na podlagi kre-
ditne obljube št. II/1 z dne 8. 5. 1997, v
višini 2,385.000 ATS v tolarski protivredno-
si po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila, ki se obrestuje s 6% letno
obrestno mero, ki je varibilna in se lahko
spreminja skladno z vsakokratno tržno ren-
dito za avstrijska zvezna posojila, pri čemer
so način vračila in višina obrokov ter zapad-
lost terjatve razvidni iz navedene obljube, ki
je sestavni del sporazuma strank; terjatev
zapade v plačilo najkasneje do
31. 12. 2007, opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
poslovnega prostora v skupni velikosti
131,40 m2, ki je označen s št. 0/23, 0/24,
0/37 in 0/38, ter se nahaja v pritličju po-
slovnega objekta “Kamionski terminal” Ko-
per, št. 4a-351-163/93 L.D., ki stoji na
parc. št. 1570/3 k.o. Koper in je last dolž-
nika, kar je razvidno iz kupoprodajne po-
godbe št. KT-38/97-kuppog sklenjene med
njim in podjetjem Koperinvest, d.o.o., Ko-
per, Ferrarska 14, dne 16. 4. 1997 in je
overjena pri notarju Dravu Ferligoju iz Ko-
pra, dne 19. 5. 1997 št. 2338/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 160/99 IZ-406595

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru opr. št.
Sv 665/99 z dne 2. 6. 1999 in sklepa na-
slovnega sodišča opr. št. R 160/99 z dne
4. 6. 1999, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika do dolžnika na podlagi po-
sojilne pogodbe št. 1466/99, račun
št. 0574-520000-7539932 z dne 25. 5.
1999 v višini 11,162.799 SIT, ki se revalo-
rizira v višini, rokih in na način določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice in obrestuje v višini 6,15%
letno obrestno mero, ki se spreminja sklad-
no z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in s 3. členom navedene
pogodbe, s tem, da si upnica pridržuje pra-
vico, da v času pogodbenega razmerja spre-
meni način obračunavanja in plačil po tej
pogodbi, v skladu z vsakokrat veljavnim do-
ločilom upnice o načinih in rokih za obra-
čun in plačilo obresti; v primeru, če dolžnik
ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica
zarčunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere; v primeru, da zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko določe-
na, pa se znesek zapadlih obveznosti reva-
lorizira po stopnji rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu, oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere povečane za 25%;
rok plačila obresti je 8 dni od dneva obraču-
na in revalorizacije najkasneje do 15. v te-
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kočem mesecu, glavnica pa zapada v plači-
lo v 27 enakih mesečnih obrokih, ki zapa-
dejo v plačilo vsakega 1. 2., 1. 5., 1. 8. in
1. 11. v vsakem letu, s tem, da prvi obrok
zapade v plačilo dne 1. 8. 1999, zadnji pa
dne 1. 2. 2006, oziroma prej, kot je to do-
ločeno v 2. členu sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve z zastavno pravico na nevk-
njiženi nepremičnini, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– poslovnega prostora v objektu “Barka” v
Kopru ob Ferrarski ulici, na parc.
št.1567/18 k.o. Koper, ki je lociran v I.
nadstropju, št. I/8, v izmeri 70 m2 s pripa-
dajočo solastninsko pravico na zemljišču na
katerem objekt stoji in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih in napravah, ki
služijo objektu kot celoti, ki je last dolžnika,
kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 5. 1999, sklenjene med njim in pro-
dajalcem Agencies, d.o.o., Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999

R 68/99 IZ-406594

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici R 68/99 z dne 6. 7. 1999 sta
bila zarubljena poslovni prostor na Bledu,
Ljubljanska 11 v pritličju novega dela objek-
ta z oznako L3 v izmeri 28,70 m2 in pripada-
joči skladiščni prostor v kleti z oznako K3 v
izmeri 38,60 m2, s pravico souporabe vseh
komunikacij in naprav, ki služijo za nemoten
dostop, funkcioniranje in uporabo poslov-
nega in kletnega prostora, ki se nahaja v
pritličju zahodnega dela nadomestne grad-
nje (novogradnje) objekta Union, stoječega
na parc. št. 89/4 vpisane pri vl. št. 1756
k.o. Želeče, ki je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 04-99, sklenje-
ne dne 5. 5. 1999 s prodajalcem Miks,
d.o.o., Bled, Črtomirova 12 in Šepič, d.o.o.,
Gradišče pri Materiji 51, Obrov, zarubljena
v korist upnika SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 7,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 7.1999

R 60/99 IZ-406593

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici R 60/99 z dne 19. 7. 1999 je bil
apartma z oznako HA12 v izmeri 40,50 m2,
ki se nahaja v mansardi nadomestne grad-
nje (novogradnje) objekta Union na Bledu,
Ljubljanska 12, stoječega na parc. št. 89/4,
vpisani pri vl. št.1756 k.o., Želeče, ki je last
dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 03-99 z dne 28. 4. 1999, sklenjene s
prodajalcema MIKS, d.o.o., Bled, Črtomi-
rova 12 in Šepič, d.o.o., Gradišče pri Mate-
riji, Obrov, zarubljeno v korist upnika SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje njegove denarne terja-
tve v višini 11,800.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 7. 1999

Riz 296/99 IZ-406591

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 296/99 z dne 24. 6.

1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Aban-
ka, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Mari-
bor, Razlagova 11, Maribor, proti dolžnici
in zastaviteljici Sušnik Liljani, stan. Bezena
82, Ruže ter zastaviteljema Sušnik Petru in
Sušnik Matjažu, oba stan. Bezena 82, Ru-
še, zaradi zavarovanja denarne terjatve up-
nika v višini 2,000.000 SIT s pripadki, z
zastavno pravico na nepremičnini dolžnice
in zastaviteljev, v korist upnika, in sicer: sta-
novanjska hiša na naslovu Ruše, Bezena
82, v izmeri stanovanjske površine 120 m2,
skupaj s pripadajočo parcelo št. 140, vl.
št. 394, k.o., Bistrica pri Rušah, v skupni
izmeri 741 m2, ki je last dolžnice in zastavi-
teljice Sušnik Liljane in zastaviteljev Sušnik
Petra in Sušnik Matjaža, vsi stan. Bezena
82, Ruše na podlagi prodajne pogodbe z
dne 4. 6. 1999, sklenjene med Lozej Inge
in zastavitelji, ki je bila overjena pri notarju
Frideriku Bukoviču iz Maribora, dne 10. 6.
1999 pod št. I OV 978/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 1999

Riz 298/99 IZ-406590

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 298/99 z dne 24. 6.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Aban-
ka, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Mari-
bor, Razlagova 11, Maribor, proti dolžniku
in zastavitelju Sušnik Matjažu, stan. Bezena
82, Ruše ter zastaviteljema Sušnik Petru in
Sušnik Liljani, oba stan. Bezena 82, Ruše,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 2,000.000 SIT s pripadki, z zastav-
no pravico na nepremičnini dolžnika in za-
staviteljev, v korist upnika, in sicer: stano-
vanjska hiša na naslovu Ruše, Bezena 82, v
izmeri stanovanjske površine 120 m2, sku-
paj s pripadajočo parcelo št. 140, vl.
št. 394, k.o., Bistrica pri Rušah, v skupni
izmeri 741 m2, ki je last dolžnika in zastavi-
telja Sušnik Matjaža in zastaviteljev Sušnik
Petra in Sušnik Liljane, vsi stan. Bezena 82,
Ruše na podlagi prodajne pogodbe z dne
4. 6. 1999, sklenjene med Lozej Inge in
zastavitelji, ki je bila overjena pri notarju Fri-
deriku Bukoviču iz Maribora, dne 10. 6.
1999 pod št. I OV 978/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 6. 1999

R 257/99 IZ-406588

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 257/99 z dne 26. 5. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 5. 7. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Škofic Martina s.p. – optika, Vir, Litijska 1a,
Domžale, in sicer poslovne prostore-lokala
z oznako št. 2 v pritličju objekta A v izmeri
26,80 m2 s skladiščnim prostorom nepo-
sredno pod tem lokalom v izmeri 25,20 m2,
ki stoji na parc. št. 208/2, 208/2, 209/1,
209/2 – del k.o. Mengeš, in sicer na naslo-
vu Slovenska 24, Mengeš. Poslovni prostor
z oznako 07 s površino 32,80 m2 v pritličju
in 30,90 m2 v kleti stanovanjsko poslovni
soseski C-15 v Domžalah in stoji na parceli
št. 3098/1, 3100, 3101, 3102/1,
3103/1, 3103/2, 3104/2, 3104/3,

3104/4, 3134, 4135, 3136 in 3945 vse
k.o. Domžale, zarubljena v korist upnika
Banka Domžale, d.d., Domžale, Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, za terjatev v višini
15,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 1999

R 283/99 IZ-406587

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 283/99 z dne 18. 6. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 5. 7. 1999 je ne-
premičnina dolžnika oziroma zastavitelja Auda
Srečko in Auda Marija, Vir, Bekova 5, Domža-
le, in sicer nepremične stanovanja št. 9 v iz-
meri 63,83 m2 v II. nadstropju stanovanjskega
bloka v Domžalah, ki stoji na parc. št. 3134,
3103/3, 3130/5, 3104/3 in 3136 vse k.o.
Domžale ter kletne shrambe št. 19 v izmeri
3,20 m2 in parkirna mesta v kleti, zarubljena v
korist upnika Banka Domžale, d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, 1230 Domžale, za terjatev v višini
7,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 7. 1999

R 154/98 IZ-406586

Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici R 154/99 z
dne 29. 12. 1998 je bil poslovni prostor v
1. nadstropju novega dela objekta Union z
oznako L10, v izmeri 41,40 m2, ki stoji na
nepremičnini, vpisani pri vl. št. 1756 k.o.
Želeče, ki v naravi predstavlja objekte, leže-
če na parc. št. 89/1 in stavbno zemljišče –
parc. št. 89/2, 89/4, 90/4, 92/2, 92/3 in
92/96, ki je last dolžnika na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 02/98 z dne 10. 7.
1998, sklenjene s prodajalcema Miks,
d.o.o., Bled, Črtomirova 11 in Šepič, d.o.o.,
Gradišče pri Materiji 51, zarubljeno v korist
upnika SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovš-
čina 4, za zavarovanje njegove denarne ter-
jatve v višini 6,400.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 7. 1999

R 167/98 IZ-406585

Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Radovljici R 167/98 z
dne 28. 12. 1998 so bili poslovni prostori s
sanitarijami in garažni bok, ki se nahajajo v
novem poslovnem centru v Lescah med Že-
lezniško in Alpsko cesto, na Alpski cesti
37B, ki stoji na parc. št. 501/3, 501/17 in
14/3, vpisanih pri vl. št. 1424 k.o. Hraše,
ki v naravi obsegajo: poslovni prostor, ki se
nahaja v 1. nadstropju poslovnega centra,
(Alpska cesta) v obsegu 93,65 m2 in z ozna-
ko A.4.6./A.4.7./A.4.8., sanitarije, ki se na-
hajajo v 1. nadstropju poslovnega centra
(Alpska cesta), v obsegu 4 m2 in z oznako
A.4.4./WC ter garažni boks, ki se nahaja v
pritličju poslovnega centra (Železniška uli-
ca), v obsegu 12 m2 in z oznako EO, ki so
last dolžnika MR 2, d.o.o., Lesce, Na vrtači
3, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 4. 1999, sklenjene s prodajalcem Ge-
pard Radovljica, d.o.o., Mošnje 66, zarub-
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ljeno v korist upnika Gorenjske banke, d.d.,
Kranj, Bleiweisova 1, za zavarovanje njego-
ve denarne terjatve v višini 3,750.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 19. 7. 1999

R 118/99 IZ-406584

Na podlagi sporazuma strank sklenje-
nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja pod opr. št.
SV 281/99, z dne 15. 3. 1999 in sklepa
naslovnega sodišča opr. št. R 118/99 z
dne 13. 7. 1999, na podlagi pogodbe o
urejanju razmerij pri posredovanju za pri-
dobitev kredita tuje banke št. 25/95 z dne
11. 10. 1995, aneksa št. 1 k tej pogodbi
z dne 23. 11. 1995, aneksa št. 2 k tej
pogodbi z dne 15. 10. 1995, aneksa št. 3
k tej pogodbi z dne 19. 2. 1999, v višini
2,000.000 DEM v tolarski protivrednosti
s pripadki, v skladu z notarskim zapisom
citiranem zgoraj, opravi rubež nepremič-
nin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi, in
sicer:

– poslovni prostor, št. 30, v I. nad-
stropju poslovno-trgovskega centra Zele-
ni park v Kopru, Ul. Zore Perello Godina
št. 2, stoječega na parc. št. 1398/4,
1607/1, vl. št. 990, k.o. Koper, v izmeri
54,93 m2, ki je last dolžnika na podlagi
kupne pogodbe z dne 21. 3. 1997,
št. 146/97, ki je overjena pri notarju Dra-
vu Ferligoju dne 18. 4. 1997, pod št.
OV-Nro Ov 1825/97 in

– poslovni prostor v pritličju poslovne-
ga objekta v Kopru, Beblerjeva 1, v sklo-
pu trgovsko-poslovnega centra “Za gra-
dom”, stavba stoječa na parc. št. 249,
261, 262, k.o. Semedela, s površino
36,40 m2 in obsega pisarno, čajno kuhi-
njo, predprostor sanitarij, sanitarije, vse z
opremo, ki je last dolžnika na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 29/97 z dne
18. 2. 1997, ki je overjena pri notarki
Nevenki Kovačič dne 21. 5. 1997, št.
OV-NroOV-2027/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 7. 1999

In 98/00673-8 IZ-406583

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. In 98/00673 z dne
16. 11. 1998, je bilo dne 1. 2. 1999 v
korist upnika Metalka, stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, zarub-
ljeno enosobno stanovanje s kabinetom
št. 24 , v izmeri 50,86 m2 na Puhovi 9,
Ljubljana, last dolžnika Hrženjak Štefana,
Puhova 9, Ljubljana, zaradi izterjave denar-
ne terjatve v višini 33.834 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 1999

III R 127/99 IZ-406582

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 127/99 z dne 14. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostori boks št. 4 v
izmeri 212,60 m2 in boks št. 3 v izmeri

100,40 m2, ki se nahajajo v poslovnem cen-
tru v Šempetru, Žnidarčičeva 9, stoječem
na parc. št. 3217/4 k.o. Šempeter, s pri-
padajočim zemljiščem v skupni izmeri 70
m2, in 35 m2, kar vse je last dolžnika Market
Samopostrežba, s.p. Gregorič Ermin, Za-
lošče št. 1, Dornberk na podlagi pogodbe
št. 1, Dornbek na podlagi pogodbe
št. 4-PCŠ, sklenjene s Primorjem, d.d., Aj-
dovščina, dne 8. 9. 1998 in pogodbe
št. 5-PCŠ sklenjene s Primorjem, d.d., Aj-
dovščina, dne 16. 12. 1998 z dnem 14. 7.
1999 zarubljene v korist upnika Banke Vi-
pa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, za zava-
rovanje njegove denarne terjatve do dolžni-
ka v znesku 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

III R 131/99 IZ-406581

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 131/99 z dne 14. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiš-
ki knjigi, in sicer stanovanjska hiša št. 9 v
izmeri neto stanovanjske površine 151,50
m2 na parc. št. 1889 k.o. Nova Gorica v
zazidalnem območju “Pristava jug – I. fa-
za”, ki je solast dolžnika Campolunghi An-
dreja do 40/100 in zastaviteljice Campo-
lunghi Sande, Gradnikove brigade 33, No-
va Gorica do 40/100 ter zastavitelja Cam-
polunghi Luke, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorida do 20/100 na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 499015 z dne 13. 4.
1999 z dnem 14. 7. 1999 zarubljene v
korist upnika Banke Vipa, d.d., Nova Gori-
ca, Kidričeva 7, za zavarovanje njegove
denarne terjatve do dolžnika v znesku
11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

III R 124/99 IZ-406580

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 124/99 z dne 14. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer trisobno stanovanje št. 3/I v
stanovanjski stavbi v Kanalu, Kidričeva ce-
sta 7, stoječi na parc. št. 41/1 k.o. Kanal, v
izmeri 64,35 m2 s pripadajočo kletjo ter
trisobno stanovanje št. 7 v I. nadstropju sta-
novanjske stavbe v Kanalu, Gradnikova
št. 12, v izmeri 80,70 m2, ki se s pripadajo-
čo kletjo, kar oboje je last dolžnika Čufer
Borisa, Kidričeva 7, Kanal, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 362-418/91-12
(za prvo navedeno stanovanje), sklenjene
dne 15. 11. 1991 z Občino Nova Gorica in
kupoprodajne pogodbe za stanovanje (za
drugo navedeno stanovanje) sklenjene 4. 6.
1999 z Jerončič Klavdijem, Gradnikova 12,
Kanal ter zastaviteljice Čufer Vlaste, Srebr-
ničeva 20, Anhovo, na podlagi zakonske
zveze s dolžnikom z dnem 14. 7. 1999 za-
rubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d.,
Nova Gorica, Kidričeva 7, za zavarovanje
njegove denarne terjatve do dolžnika v zne-
sku 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

III R 149/99 IZ-406579

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III
R 149/99 z dne 16. 7. 1999 je bila nepre-
mičnina, ki še niso vpisane v etažni lastnini,
in sicer trisobno stanovanje št. 11, s pripa-
dajočo kletjo, s šifro 5112, v izmeri 73,28
m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
stavbe v Desklah, Ul. Talcev 10, stoječe na
parc. št. 361/2 k.o. Deskle in je last dolžni-
ka Dejana Mavriča s.p. Trgovina in storitve K
& M, Gregorčičeva 2, Deskle, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Štrukelj
Metodom iz Nove Gorice, dne 18. 6. 1999
in overjene pri notarki Evi Lučovnik v Novi
Gorici, 18. 6. 1999, pod opr. št. OV
2146/99, z dnem 16. 9. 1999 zarubljeno v
korist upnika Hypo Alpe Adria Banka, d.d.,
Dunajska 103, Ljubljana, za zavarovanje up-
nikove izvršljive denarne terjatve do dolžnika
v znesku 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 7. 1999

III R 138/99 IZ-406577

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 138/99 z dne 14. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostori, ki se naha-
jajo v objektu “Poslovna hiša B-11”, stoje-
čem na parc. št. 53 k.o. Vrtojba, in sicer v
II. nadstropju tega objekta, v izmeri 72,69
m2, s pravico souporabe skupnih prostorov,
tj. komunikacije v površini 11,16 m2, oziro-
ma skupaj 83,85 m2 in pomožni prostori v
kleti objekta v izmeri neto površine 9,5 m2,
s pravico souporabe skupnih prostorov v
površini 9,46 m2 oziroma skupaj 18,69 m2

ter enim pokritim parkirnim prostorom na
parkirišču, kar vse je last dolžnika Špedim-
pex, Špedicija, transport in gostinstvo,
d.o.o. Opatje selo, na podlagi prodajne po-
godbe št. 4-SSZ-TE/BE-90, sklenjene dne
15. 10. 1990 z Avtopromet Gorica, Tovorni
promet Nova Gorica z dnem 14. 7. 1999
zarubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d.,
Nova Gorica, Kidričeva 7, za zavarovanje
njegove denarne terjatve do dolžnika v zne-
sku 35,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 1999

R 311/98 IZ-406575

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 311/98 z dne 30. 9.1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Koper, zoper dolžnika 1. Jan
Žan, d.o.o., Koper, Beblerjeva 10 in 2.
Zvonka Stojanoviča, Krožna c. 12, Koper,
na podlagi posojilnih pogodb, in sicer:

– št. 565/98, pogodbeni račun
št. 4030-420000-21197/90 z dne 18. 9.
1998, v višini 13,500.000 SIT z revalorizaci-
jo in 6,7% letno obrestno mero, ki se spremi-
nja in z rokom vračila 14. 9. 1999 oziroma
prej skladno s 6. členom posojilne pogodbe
ter z možnostjo podaljšanja najkasneje do
13. 9. 2000 skupaj z zamudnimi obrestmi in
stroški (2. in 3. člen pogodbe) in
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– št. 596/98, pogodbeni račun
št. 4030-420000-21198/20, z dne 18. 9.
1998, v višini 142.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po prodajnem tečaju veljavnem
pri upnici na dan koriščenja posojila, z re-
valorizacijo in obrestmi po zakonsko dolo-
čeni zamudni obrestni meri skladno z 2. in
3. členom posojilne pogodbe, z rokom vra-
čila 1. 2. 2001 oziroma prej, skladno s 6.
členom posojilne pogodbe, skupaj z za-
mudnimi obrestmi in stroški (2. in 3. člen
pogodbe) obe pogodbi sta sestavni del
sporazuma, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – vrst-
ne hiše v zazidavi Žusterna 3, kare med
cestama A in B, v zazidalnem načrtu ozna-
čeni s št. 44, stoječi na parc. št. 219/2
k.o. Semedela, s površino 160,98 m2, ki
je last Zvonka Stojanoviča, na podlagi kup-
ne pogodbe št. VHŽ 519/20, sklenjene
dne 5. 4. 1996 in overjene pri notarju Dra-
vu Ferligoju dne 22. 4. 1996, pod opr. št.
Ov 1769/96.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 290/98 IZ-406574

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 290/98 z dne 7. 9.1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Banke Ko-
per, d.d., Pristaniška 14, Koper, zoper dolž-
nika Jadranshipping, mednarodna pomorska
in prometna špedicija, d.o.o., Pristaniška 45,
Koper in solidarnega dolžnika Jadroagent,
mednarodna pomorska in prometna špedici-
ja, d.o.o., Pristaniška 45, na podlagi pogod-
be o dolgoročnem posojilu št. 2510/98, ra-
čun št. 0574-520005-2086557, z dne
6. 8. 1998, v višini 57,000.000 SIT z reva-
lorizacijo in 6,8% letno obrestno mero, ki je
fiksna, z odplačilom v 60. enakih mesečnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prve-
ga v mesecu, pri čemer zapade prvi 1. 11.
1998 in zadnji 1. 10. 2003 oziroma prej,
skladno s 6. členom navedene pogodbe ter
ostalimi pogoji kot so razvidni iz navedene
pogodbe, ki je sestavni del sporazuma
strank, opravi rubež nepremičnin, ki nista
vpisani v zemljiški knjigi, in sicer dveh po-
slovnih prostorov v 1. nadstropju, in sicer
poslovnega prostora št. I/9 v izmeri 197,07
m2 in poslovnega prostora št. I/10, v izmeri
92,17 m2, ki se nahajata v trgovsko poslov-
nem objektu Barka v Kopru, ki leži na parc.
št. 1567/5, 1567/17 in 1567/18, k.o. Ko-
per; poslovnima prostoroma pripada tudi
skupna lastninska pravica na zemljišču, na
katerem objekt stoji, funkcionalnem zemljiš-
ču in skupnih prostorih, delih in napravah, ki
služijo objektu kot celoti, ki sta last dolžnika,
kar je razvidno iz prodajne pogodbe
št. 133-030-115/98-I, sklenjene dne 14. 7.
1998 med dolžnikom in SKB – Investicijskim
podjetjem, d.o.o., Ljubljana, katera je over-
jena pred namestnikom notarja Dernovšek
Jožeta iz Ljubljane, Meze Petrom, dne 31. 7.
1998, pod opr. št. Ov I-2188/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 193/98 IZ-406573

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 193/98 z dne 16. 6.1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke Ko-
per, d.d., Koper, zoper dolžnico Demojzes
Savo, Zg. Škofije 5b, Škofije na podlagi po-
sojilne pogodbe št. 5200001-403-8942/30
z dne 11. 6. 1998, v višini 5,000.000 SIT,
ki se revalorizira in obrestuje po 3% letni
obrestni meri, ki se ne spreminja ter ostalimi
pogoji kot so razvidni iz navedene pogodbe,
ki je sestavni del sporazuma strank, terjatev
zapade v plačilo najkasneje dne 31. 7. 2003
oziroma prej kot je to določeno v 7. členu
navedene posojilne pogodbe, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer – poslovnega prostora v objektu PCS
v Škofijah, v izmeri 38,95 m2, stoječem na
parc. št. 1695/17 k.o. Škofije, ki je last dolž-
nice, kar je razvidno iz kupoprodajne pogod-
be sklenjene med Demojzes Katjušo in dolž-
nico Demojzes Savo dne 8. 5. 1998, katera
je overjena pred notarko Nevenko Kovačič v
Kopru dne 13. 5. 1998, pod opr. št. Ov
1297/98.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 93/98 IZ-406572

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 93/98 z dne 3. 4.1998, se zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve upnice SKB banka,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika
Fining, finance računovodstvo-svetovanje,
Erila Les, s.p., Ferrarska 8, na podlagi po-
godbe o dolgoročnem kreditu
št. 12505200009-255/98 z dne 19. 3.
1998, v višini 2,500.000 SIT, ki se obrestu-
je po TOM + 8,5% letno ter ostalimi pogoji
kot so razvidni iz navedene pogodbe, ki je
sestavni del sporazuma strank, terjatev zapa-
de v plačilo v 45 mesečnih obrokih, od kate-
rih prvi obrok zapade 31. 7. 1999, zadnji pa
19. 3. 2003; v primeru 30 dnevne zamudne
plačila obresti zapade v plačilo še ves neod-
plačan kredit, pogoji dolgoročnega kredita
izhajajo iz kreditne pogodbe in se lahko spre-
minjajo skladno s soglasno voljo strank s
pisnim aneksom, opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
stanovanja v Kopru, Bernetičeva ul. 20, Ko-
per, ki stoji na parc. št. 253/1 in 253/7 k.o.
Semedela, v izmeri 52,45 m2, št. 10 v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka in kletno shram-
bo št. 10, ki je last solidarne dolžnice, kar je
razvidno iz prodajne pogodbe sklenjene med
njo in prodajalcema Odogaso Silvom in Odo-
gaso Jano, overjene pred Temeljnim sodiš-
čem v Kopru, enoti v Kopru dne 14. 9. 1990,
pod št. OV I 3582/90.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 243/98 IZ-406571

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-

slovnega sodišča, oboje pod opr. št. R
243/98 z dne 15. 7.1998, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Banke Ko-
per, d.d., Pristaniška 14, Koper, zoper dolž-
nico Tiskarno Vek Koper – Velnar & sin,
d.o.o., Koper in solidarna dolžnika Miloša
in Uroša Velnarja, Glagoljaška 1/b, Koper,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem posoji-
lu št. 394/98, pogodbeni račun
št. 4030-3400004-579/67 z dne 14. 7.
1998, v višini 300.000 DEM, ki se obrestu-
je v višini obrestne mere Libor 6-mesečni za
DEM povečan za 2,3 odstotne točke, tre-
nutno znaša 5.95625%, v tolarski protivred-
nosti na dan plačila po prodajnem tečaju
upnice za obračun deviznih prilivo in odli-
vov; terjatev zapade v 84 mesečnih obro-
kih, od katerih prvi zapade 31. 8. 1998 in
zadnji 31. 7. 2005 oziroma prej skladno s
6. členom navedene pogodbe, ki je sestav-
ni del sporazuma strank; v primeru zamude
plačila so dolžniki dolžni plačati še zakonite
zamudne obresti od tolarske protivrednosti
zapadlega deviznega zneska, oziroma, če
zamudna obrestna mera ni zakonsko dolo-
čena, se zapadle obveznosti revalorizirajo
po stopnji rasti cen na drobno v RS v prete-
klem mesecu oziroma skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah za po-
samezne vrste posojil, depozitov in hranil-
nih vlog upnice in obrestujejo v višini po-
godbene obrestne mere, povečane za 25%,
vse upoštevajoč 3. člen pogodbe in stroš-
kov, opravi rubež nepremičnine, ki nista vpi-
sani v zemljiški knjigi, in sicer:

– poslovnega prostora v izmeri 90 + 90
m2, ki stoji na parc. št. 6328/32 k.o. Se-
medela ter pripadajočem zemljišču v izmeri
191,2 m2, ki je last dolžnika, kar je razvidno
iz kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3.
1996 sklenjene med njim in Gregorčič Aloj-
zem, Strma pot 28, Koper, katera je overje-
na pred notarjem Dravom Ferligojem v Ko-
pru, dne 16. 5. 1996, pod opr. št. Ov
2106/96 in

– trisobnega stanovanja v izmeri 75,15
m2 in pripadajočo kletjo v izmeri 5,25 m2 in
garažo v izmeri 75,15 m2, z oznako 539/40
E4, vse v temno plavi barvi, pri čemer se
stanovanje nahaja v II. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Kopru, Benčičeva 10, ki stoji
na parc. št. 539/40, ki je last solidarnih
dolžnikov, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 9. 1995, sklenjene med
njima in prodajalcema Nevenko in Vincenci-
jem Hrenom iz Kopra, katera je overjena
pred notarko Nevenko Kovačič iz Kopra dne
17. 10. 1995, pod opr. št. Ov 3086/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 88/98 IZ-406570

Na podlagi sporazuma strank sklenje-
nega pred naslovnim sodiščem in sklepa
naslovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 88/98 z dne 31. 3. 1998, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Ban-
ke Koper, d.d., do dolžnika Adriacommer-
ce – Financiranje, ustanavljanje in uprav-
ljanje podjetij, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi pogodbe o kratkoročnem po-
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sojilu št. 488/98, račun
št. 0574-420800-741647 z dne 10. 3.
1998, ki je sestavni del sporazuma, v viši-
ni 130,000.000 SIT, z revalorizacijo v vi-
šini temeljne obrestne mere, določene v
zakonu o predpisani obrestni meri zamud-
nih obresti in temeljni obrestni meri, ozi-
roma usklajeno s stopnjo rasti cen na
drobno v RS, če stopnja revalorizacije ne
bi bila več zakonsko določena in 6,4%
letno obrestno mero, ki je fiksna in z ro-
kom vračila 2. 3. 1999, z možnostjo po-
daljšanja oziroma z zapadlostjo skladno s
6. členom pogodbe, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – poslovnih prostorov, ki so last
dolžnika, in sicer v celotnem III. nadstrop-
ju poslovne zgradbe v Kopru, Pristaniška
8, v skupni izmeri 654,95 m2, ki stoji na
parc. št. 1605/1, vpisani v vl. št. 1134.
k.o. Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

R 116/98 IZ-406569

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje pod opr. št.
R 116/98 z dne 17. 4.1998, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., Koper, zoper dolžnika Miča
Cijiča, Koper, Solinska 3/a, na podlagi po-
sojila št. 520001-403-8869/98 z dne
15. 4. 1998, ki je sestavni del sporazuma,
v višini 3,113.000 SIT s pripadki, ki se re-
valorizira in obrestuje po 3% obrestni meri,
ki se ne spreminja, rok zapadlosti je 31. 5.
2001, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja v
Kopru, Solinska ulica 3/a, v izmeri 72,45
m2, stoječe na parc. št. 991 k.o. Koper, z.
k. vl. 564, ki je last dolžnika in zastaviteljice
Cvijič Edine, kar je razvidno iz pogodbe
št. 362-1082/92 z dne 8. 5. 1992.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 7. 1999

IV R 53/99 IZ-407247

Na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz No-
vega mesta, opr. št. SV 121/99 z dne 1. 3.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št.
IV R 53/99 z dne 21. 5. 1999, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve z zastavno pravico
na dvosobnem stanovanju v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka v Novem mestu, Trdi-
nova c. 5c, ki obsega kuhinjo, dve sobi,
kopalnico, stranišče in predsobo v skupni
izmeri 53,30 m2, s pripadajočim ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo celotni
stanovanjski hiši ter pripadajočim funkcio-
nalnim zemljiščem stavbe, ki je last zastavi-
teljice Matejke Kastelic, Črmošnjice pri Sto-
pičah 37, Novo mesto, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 36-61/73-2 z dne
8. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem Ob-
čine Novo mesto z rubežem pridobljena za-
stavna pravica v korist upnika Dolenjske ban-
ke, d.d., Novo mesto, Seidlova c. 3, za zne-

sek 2,400.000 SIT, razvidnimi iz citiranega
sklepa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 5. 1999

III R 170/99 IZ-406960

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 170/99 z dne 17. 9. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor v izmeri
41 m2, lociran na JV strani sredinskega de-
la pritličja zgradbe, levo od glavnega vhoda,
na naslovu Prvomajska 39, Nova Gorica,
stoječe na parc. št. 36/2 k.o. Nova Gorica,
ki ga je dolžnik in zastavitelj pridobil v last na
podlagi prodajne pogodbe sklenjene dne
16. 8. 1999 med dolžnikom kot kupcem in
Eko partner, d.o.o., Nova Gorica, kot pro-
dajalcem, ter overjene pri notarki Evi Lučov-
nik pod OV 2931/99 dne 19. 8. 1999 z
dnem 17. 9. 1999 zarubljene v korist upni-
ka Banka Vipa, d.d., Nova Gorica, Kidriče-
va 7, za zavarovanje upnikove izvršljive de-
narne terjatve do dolžnika Elkom, gostinska
oprema – inženiring – proizvodnja – trgovi-
na, d.o.o., Vipavska c. 60, Nova Gorica, v
znesku 6,150.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 1999

III R 164/99 IZ-406958

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 164/99 z dne 17. 9. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor v izmeri
625,98 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne
stavbe stoječe na parc. št. 193/2 k.o. Ore-
hovlje in z naslovom Orehovlje 2a ter je v
elaboratu etažne lastnine št. 975/185, ki
ga je izdelala Projektiva, d.o.o., Nova Gori-
ca, v februarju 1998 leta označen z oznako
PP3 in obarvan z modro barvo, last dolžnika
in zastavitelja na podlagi kupoprodajne po-
godbe sestavljene v notarskem zapisu no-
tarke Eve Lučovnik z opr. št. SV 675/99 z
dne 2. 7. 1999 med dolžnikom in zastavite-
ljem kot kupcem ter I.K., d.o.o., Proizvod-
nja pohištva Miren, kot prodajalcem z dnem
17. 9. 1999 zarubljene v korist upnika Ban-
ke Vipa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, za
zavarovanje upnikove izvršljive denarne ter-
jatve do dolžnika Ekamant brusilni materiali,
proizvodnja, uvoz-izvoz, d.o.o., Orehovlje
2, Miren, v znesku 25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 1999

III R 163/99 IZ-406956

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 163/99 z dne 17. 9. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor v izmeri
226,14 m2 v pritličju poslovne stavbe stoje-
če na parc. št. 193/2 k.o. Orehovlje, na
naslovu Orehovlje 2a in so v elaboratu etaž-
ne lastnine št. 975/185, ki ga je izdelala
Projektiva, d.o.o., Nova Gorica, v februarju
l. 1998 označeni z oznako PP4 in obarvani
z rumeno barvo ter je last dolžnika in zasta-
vitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe,

sklenjene dne 28. 6. 1999 s prodajalcem
I.K., d.o.o., Proizvodnja pohištva Miren,
Orehovlje 2a, z dne 17. 9. 1999 zarubljene
v korist upnika Banka Vipa, d.d., Nova Gori-
ca, Kidričeva 7, za zavarovanje upnikove
izvršljive denarne terjatve do dolžnika Alimi-
na trgovina in proizvodnja, d.o.o., Prvačina,
v znesku 13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 1999

R 277/99 IZ-406953

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1136/99 z dne 24. 9. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika Kezunovič
Vesno, s.p., “Ara shop” Prodaja na drobno,
Razgledna ul. 27, Koper in Kezunovič Alek-
sandra, Razgledna pot 27, Koper, na pod-
lagi posojilne pogodbe, št. 9478/06, ra-
čun št. 427100-403 z dne 21. 9. 1999 v
višini 3,500.000 SIT, ki se revalorizira v
višini, rokih in na način določen z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in obrestuje v višini 4,7% letno obrestno
mero, ki se spreminja skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce in glede na 1. člen navedene pogodbe,
s tem, da si upnica pridržuje pravico, da v
času pogodbenega razmerja spremeni na-
čin obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnika ne poravnata
pravočasno zapadlih obveznosti po nave-
deni posojilni pogodbi, jima upnica zaraču-
nava na neplačani znesek zamudne obresti
v višini zakonsko določene zamudne obrest-
ne mere oziroma skladno z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice; rok
plačila obresti in revalorizacije je 8 dni od
dneva obračuna, posojilo zapade v plačilo
dne 20. 9. 2000, oziroma prej, kot je to
določeno v 2. člen sporazuma o zavarova-
nju denarne terjatve z zastavno pravico na
nevknjiženi nepremičnini, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer – poslovnega prostora št. 12P,
v skupni izmeri 27,70 m2 v pritličju “B”
druge faze centra za Gradom v Kopru,
stoječe na parc. št. 249/2 in 249/1 k.o.
Semedela, vključno s solastninsko pravi-
co na skupnih delih in napravah ter stavb-
nem in funkcionalnem zemljišču, kar je
last dolžnikov kot to izhaja iz pogodbe o
prenosu poslovnega prostora v trajno po-
sest št. CzG-2F-06B-P/91 z dne
20. 5. 1991 in dodatka Dodatka št. 1 k
navedeni pogodbi z dne 11. 2. 1993,
oboje sklenjeno med njima in prodajal-
cem S.P. Galeb Izola – Inženiring p.o.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 9. 1999

R 279/99 IZ-406952

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
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opr. št. SV 1137/99 z dne 24. 9. 1999, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Banke Koper, d.d., do dolžnika Viler Rafae-
la, s.p., Koper, Kvedrova 16, na podlagi
posojilne pogodbe, št. 9493/96, račun
št. 52710-403 z dne 23. 9. 1999 v višini
1,300.000 SIT, ki se revalorizira v višini,
rokih in na način določen z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice in
obrestuje v višini 8,4% letno obrestno me-
ro, ki se spreminja skladno z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upnice,
s tem, da si upnica pridržuje pravico, da v
času pogodbenega razmerja spremeni na-
čin obračunavanja in plačil po tej pogodbi, v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom up-
nice o načinih in rokih za obračun in plačilo
obresti; v primeru, če dolžnik ne poravna
pravočasno zapadlih obveznosti po nave-
deni posojilni pogodbi, mu upnica zaraču-
nava na neplačani znesek zamudne obresti
v višini zakonsko določene zamudne obrest-
ne mere oziroma skladno z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice; rok
plačila obresti in revalorizacije je 8 dni od
dneva obračuna, glavnica pa zapade v pla-
čilo v 36 enakih mesečnih obrokih, ki zapa-
dejo v plačilo zadnji delovni dan v mesecu,
s tem, da prvi obrok zapade v plačilo dne
30. 11. 1999, zadnji pa dne 31. 10. 2002,
oziroma prej, kot je to določeno v 2. členu
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z
zastavno pravico na nevknjiženi nepremič-
nini, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer – stanovanja v
stanovanjskem bloku v Kopru, Kvedrova 16,
v pritličju, stanovanje št. 2, v izmeri 51,52
m2 s pravico uporabe pripadajočega stavb-
nega in funkcionalnega zemljišča, katero je
last dolžnika, kar je razvidno iz kupne po-
godbe št. 320/99 z dne 11. 11. 1991.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 9. 1999

Riz 269/99 IZ-406948

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 269/99 z dne 23. 9.
1999 je bila nepremičnina, ki ni vpisana v
E knjigo zemljiške knjige tukajšnjega sodiš-
ča in obsega dvosobno stanovanje št. 6 v I.
nadstropju, v izmeri 46,68 m2 in kletni
shrambi št. 6, v izmeri 5,80 m2, kar vse se
nahaja v stanovanjski zgradbi v Smetanovi
ul. 68/6, Maribor, zgrajeni na parc.
št. 1207, pripisani zemljiškoknjižnem vlož-
ku 1404, k.o. Koroška vrata, ki je last dolž-
nice oziroma zastaviteljice Kotnik Ane do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
in aneksa k tej pogodbi z dne 18. 5. 1999,
sklenjene med njo kot kupcem in GZP Mari-
borski tisk, p.o. – v stečaju, Maribor, Tržaš-
ka 14, ki ga zastopa stečajni upravitelj Mir-
ko Žagar, kot prodajalcem, dne 23. 9. 1999
zarubljena v korist upnice Nova Ljubljanska
banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub-
ljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,600.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 1999

Rig 338/99 IZ-406946

Na podlagi sklepa o zavarovanju, Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št.
Rig 338/99 z dne 29. 6. 1999, ki ga je
sodišče izdalo v skladu z 254. člena ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. stanovanja
(brez številke) z dne 5. 7. 1992, v lasti za-
stavnika Janeza Šalamuna, stanujočega Šen-
tilj 104b, Šentilj, in sicer: enosobnega stano-
vanja, št. stanovanja 11 v I. nadstropju, v
izmeri 40,40 m2 in drugimi prostori v izmeri
3,93 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
zgradbi na Meljski c. 13 v Mariboru, zgrajeni
na parceli št. 472 pripisani k vl. št. 202 k.o.,
Melje, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa
SV 581/99 z dne 8. 6. 1999, notarke Brede
Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, za terjatev v
višini 700.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, Ljubljana (Podružnica Ma-
ribor, Strossmayerjeva 26, Maribor).

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano obremeniti
in odsvojiti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

RIG 180/98 IZ-406945

Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-
gi sporazuma strank, v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Stani-
slava Bohinca iz Maribora, št. SV 277/99 z
dne 6. 4. 1999, s sklepom opr. št. RIG
180/99 z dne 9. 4. 1999 odredilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go – dvosobnega stanovanja v izmeri 55,36
m2 s pripadajočo kletjo, ki se nahaja v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Meljska c. 33, stoječe na parc. št. 396/1,
pripisano k vložni št. 124, k.o., Melje, last
dolžnice Kiralj Terezije, stan. Meljska 33,
Maribor, po kupoprodajni pogodbi, sklenje-
ni dne 17. 4. 1997 s prodajalcema Kocbek
Rudijem in Kralj Erno, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika Nova kreditna banka Ma-
ribor, d.d., v višini 5,000.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
9. 4. 1999 in ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 9. 1999

In 7/99 IZ-406763

Ugotovi se, da se na podlagi neposred-
no izvršljivega notarskega zapisa notarja An-
dreja Škrka, opr. št. SV 449/99 z dne 2. 4.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št. In 7/99
z dne 17. 5. 1999, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika SKB Banka, d.d., Ljub-
ljana, z zastavno pravico na nepremičninah,
zarubi enoinpolsobno stanovanje št. 20, ki
je v 1. etaži stanovanjske stavbe v Cerknici,
Videm 1, in obsega kuhinjo 5,06 m2, sobo
14,71 m2, sobo 10,89 m2, hodnik 5,52 m2,
kopalnico 4,50 m2, balkon oziroma teraso
0,80 m2, ložo 2,48 m2, klet 2,35 m2 ter
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ki služijo stanovanjski stavbi ter

delež na funkcionalnem zemljišču stanovanj-
ske stavbe v deležu, ki pripada temu stano-
vanju, ki je last dolžnice in zastaviteljice Bri-
gite Jernejčič na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 2. 1999, sklenjene s prodajal-
cem Levec Borutom, sestavljene v obliki
notarskega zapisa opr. št. SV 79/99 z dne
17. 2. 1999 pri notarki Dragi Intihar.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 20. 9. 1999

R 164/99-4 IZ-406761

Odreja se zavarovanje terjatve upnika
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa
Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, proti
dolžniku Gašperič Matej, Rozmanova 1,
Kamnik, za kredit v višini 7,000.000 SIT
glavnice, pri čemer so rok, višina obresti in
zapadlost terjatve razvidni iz pogodbe o
kreditu, št. kredita: 310-5406/50 z dne
10. 6. 1999 z vknjižbo zastavne pravice
pod pogoji iz neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa opr. št.: SV 368/99 z dne
18. 6. 1999, in sicer na stanovanju št. 15,
v izmeri 74,30 m2 s kletno shrambo št. 01
v izmeri 3,50 m2 in s parkirnim mestom
št. 15 v kleti, ki se nahaja v 2. nadstropju
severozahodnega dela stanovanjske stav-
be, stoječe na parcelah št. 766/1, 766/8
in 764/8 k.o. Kamnik ob Ljubljanski cesti
– zgornja bencinska črpalka.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 24. 9. 1999

Riz 339/99 IZ-406759

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 339/99 z dne 21. 9.
1999 je bila nepremičnina – dvosobno sta-
novanje št. 4, v III. nadstropju, stanovanj-
skega objekta “Žolgerjeva-Betnavska sever”
v Mariboru, v skupni izmeri 44,05 m2, ki leži
na parc. št. 1106/1, pripisani vl. št. 1305,
katero je do celote last Fermišek Viljema,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 4.
1999, dne 21. 9. 1999, zarubljena v korist
upnika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 2,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 1999

R 335/99 IZ-406753

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 335/99 z dne 14. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 30. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
BIRO 71, d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana,
in sicer poslovni prostor v 2. nadstropju
P.S.O. kot posameznega dela stavbe v ob-
jektu SPB-1/I v Domžalah, Ljubljanska 80,
v izmeri 75 m2 s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih in napravah v objektu, za-
rubljena v korist upnika Sklad za vzajemno
pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije,
Ljubljana, Vošnjakova 6, za terjatev v višini
7,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 9. 1999
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R 330/99 IZ-406752

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 330/99 z dne 12. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 30. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Lazarević Vidak, Kvedrova 1, Ljubljana, Kre-
gar Saša, Trnovski pristan 8, Ljubljana, in
sicer dvoinpolsobno stanovanje št. 56 v 11.
nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu v Domžalah, Matije Tomca 1, v skupni
izmeri 71,74 m2, zarubljena v korist upnika
Volksbank-Ljudska banka, d.d., Miklošiče-
va 30, Ljubljana, za terjatev v višini 45.000
DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 9. 1999

R 385/99 IZ-406751

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 385/99 z dne 30. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 1. 9. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Obrtna zadruga Prevoz z.o.o., Ljubljana, Ce-
sta v Kleče 12, Ljubljana, in sicer ne-
premičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
poslovnega lokala št. 15 locirana v 1. nad-
stropju na južni strani objekta v športnem
parku ob Kamniški Bistrici v Domžalah, s
površino 39,4 m2 skupaj s pripadajočo pra-
vico uporabe na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na zemljišču, na katerem stoji
stavba, zarubljena v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za terjatev v višini 5,000.000
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 9. 1999

II R 393/99-14 IZ-406750

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Ljubljani II R 393/99 z dne 14. 5. 1999
so bili poslovni prostori št. 3 v pritličju
CDG Vič, Tržaška cesta 118 v Ljubljani, ki
so last dolžnika Dnevni bar Venera, Breda
Jesenko, s.p., Tržaška 121, Ljubljana in
zastavitelja Jesenko Bernard, Jezero 87,
Ljubljana, z dnem 30. 8. 1999 zarubljeni
v korist upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
13,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 402/99-14 IZ-406749

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 402/99 z dne 9. 6. 1999 so
bili poslovni prostori, ki se nahajajo v po-
slovni stavbi v Ljubljani, Celovška c. 73, v
pritličju objekta B-C, Stara cerkev, soseska
SŠ 4/1, stoječi na parc. št. 1047/9 k.o.
Stara cerkev oziroma sedaj k.o. Spodnja
Šiška, ki so last dolžnika Marc Interieri,
d.o.o., Celovška 73, Ljubljana, z dnem
31. 8. 1999 zarubljeni v korist upnika Kre-
kova banka, d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 580/99-11 IZ-406748

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 580/99 z dne 2. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 25 v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše na naslovu Trnovska 2, v
Ljubljani, ki je last zastaviteljice Dittrich Špe-
le, Trnovska 2, Ljubljana, z dnem 6. 9. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 150.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 529/99-11 IZ-406747

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 529/99 z dne 18. 6. 1999 je
bila živilska trgovina L3 v pritličju trgovsko
stanovanjskega objekta na Brodu, ob Savi
1, v Ljubljani, ki je last dolžnika Darty-M,
d.o.o., Jamnikarjeva 1, Ljubljana, z dnem
2. 9. 1999 zarubljeni v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 482/99-13 IZ-406746

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 482/99 z dne 8. 6. 1999 je
bila garsonjera, ki se nahaja v 5. nadstropju
bloka na naslovu Zaloška cesta 65a, Ljub-
ljana, ki je last dolžnika Praščević Rajka,
Brodarjev trg 2, Ljubljana, z dnem 31. 8.
1999 zarubljeni v korist upnika SKB banka,
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 3,990.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 522/99-10 IZ-406745

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 522/99 z dne 6. 7. 1999 je bil
poslovni prostor št. 13 v prvi etaži objekta
na naslovu Metelkova 15, v Ljubljani, ki je
last dolžnika Kern 90, zastopstvo, trgovina
in špedicija, d.o.o., Pod hribom 55, Ljublja-
na, z dnem 1. 9. 1999 zarubljen v korist
upnika Slovenska investicijska banka, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 568.000 ATS.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 686/99-8 IZ-406744

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 686/99 z dne 28. 7. 1999 so
bili trisobno stanovanje št. 2 v pritličju sta-
novanjskega objekta na naslovu Vodnikova
79a, Ljubljana, atrij v izmeri 25 m2 ter par-
kirni prostor z oznako 52, ki so last dolžni-
kov Petek Gabrijele in Bogdana, oba Vodni-
kova cesta 79a, Ljubljana, z dnem 7. 9.
1999 zarubljeni v korist upnika Izolacija Zor-
man, inženiring, d.o.o., Josipa Ogrinca 2,
Kamnik, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 60.000 DEM.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 544/99-10 IZ-406741

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 544/99 z dne 2. 7. 1999 so
bili:

– trije poslovni prostori v izmeri 76 m2,
ki se nahajajo v desnem delu 7. nadstropja
poslovne stavbe na Mali ulici 5 v Ljubljani in

– poslovni prostori v izmeri 62,43 m3, ki
se nahajajo v desnem delu 7. nadstropja
poslovne stavbe na Mali ulici 5 v Ljubljani,

ki so last dolžnika Kozinc Miha, Krivec
12, Ljubljana, z dnem 2. 9. 1999 zarubljeni
v korist upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 31,436.600
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 486/99-10 IZ-406740

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 486/99 z dne 8. 6. 1999 je
bilo triinpolsobno stanovanje št. 5, v viso-
kem pritličju s pripadajočo kletjo, v stano-
vanjski stavbi v Ljubljani, Oražnova 8, ki je
last zastaviteljice Fakin Marije,
roj. 12. 3. 1951, Oražnova 8, Ljubljana, z
dnem 26. 7. 1999 zarubljeni v korist upni-
ka Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg repub-
like 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 510/99-13 IZ-406739

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 510/99 z dne 14. 6. 1999 je
bilo stanovanje št. 41 v IV. nadstropju sta-
novanjske soseske SŠ 3/4 Podutik, št. ob-
jekta A/11 in dve garaži z oznako G-9 in
G-10, ki je last zastavitelja Kočman Franc,
Srednje Gameljne 32d, Ljubljana, z dnem
8. 9. 1999 zarubljeno korist upnika Banka
Vipa, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
72,030.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 365/99-13 IZ-406737

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 365/99 z dne 3. 5. 1999 je bil
lokal L-3 v objektu B2 na Peričevi ul. 15 v
Ljubljani ter parkirna mesta št. 96 in 97 v
garažnem objektu v I. kleti objekta, ki je last
dolžnika Ginekologija Bežigrajski dvor, Pe-
ričeva 15, Ljubljana, z dnem 9. 7. 1999
zarubljeni v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
55,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 499/99-9 IZ-406736

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 499/99 z dne 11. 6. 1999 je
bilo stanovanje, ki leži v pritličju stanovanj-
ske hiše Kolodvorska 6, Ljubljana, ki je last
dolžnice Doušak-Bratina Dunje, Kolodvor-
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ska ulica 6, Ljubljana, z dnem 1. 7. 1999
zarubljeni v korist upnika Izolacija Zorman,
inženiring, d.o.o., Josipa Ogrinca 2, Kam-
nik, za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 364/99-9 IZ-406735

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 364/99 z dne 7. 6. 1999 so
bili poslovni prostori:

– 1/2 v izmeri 43,69 m2,
– 2/2 v izmeri 26,68 m2 ter
– 2/2-1 v izmeri 20,78 m2,
ki se nahajajo v pritličju zgradbe na Tbili-

sijski 85, v Ljubljani in so last dolžnika Vi-
nex, d.o.o., Žalna 79, Grosuplje, z dnem
5. 7. 1999 zarubljeni v korist upnika Kreko-
va banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 551/99-9 IZ-406734

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 551/99 z dne 24. 6. 1999 je
bil poslovni prostor – lokal št. L-C s skladiš-
čem, v pritličju stanovanjsko poslovnega ob-
jekta št. 2, na naslovu Slomškova 23 v Ljub-
ljani, ki je last zastavitelja ION, Marketing,
trgovina, zastopstva, d.o.o., Preglov trg 13,
Ljubljana, z dnem 21. 7. 1999 zarubljen v
korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 573/99-11 IZ-406733

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 573/99 z dne 14. 7. 1999 je bil
poslovni prostor v pritličju stanovanjsko po-
slovne hiše v Ljubljani, Kavčičeva 58, ki je last
dolžnika Distor, d.o.o., Ulica Vide Pregarčeve
20, Ljubljana, z dnem 3. 9. 1999 zarubljen v
korist upnika Krekova banka, d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 572/99-10 IZ-406731

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 572/99 z dne 16. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. P/03, v pritličju
stanovanjskega bloka v Ljubljani, Brileje-
va 1, ki je last dolžnika Hodža Miro, Česni-
kova 4, Ljubljana, z dnem 25. 8. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Volksbank – Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
100.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 501/99-12 IZ-406730

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 501/99 z dne 7. 7. 1999 je

bilo stanovanje št. 20, ki se nahaja v 4.
nadstropju, Tržaška c. 49, v Ljubljani, ki je
last dolžnika Grmek Sergij, Tržaška 4, Po-
stojna, z dnem 1. 9. 1999 zarubljeno v ko-
rist upnika Zavarovalnica Triglav, d.d., Ob-
močna enota Postojna, Novi trg 5, Postoj-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 426/99-10 IZ-406729

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljub-
ljani II R 426/99 z dne 24. 5. 1999 so bili:

– poslovni prostori v izmeri 40 m2, ki se
nahajajo v desnem delu VII. nadstropja po-
slovne stavbe na naslovu Mala ulica 5 v
Ljubljani in

– poslovni prostori, ki se nahajajo v de-
snem delu VII. nadstropja poslovne stavbe
na naslovu Mala ulica 5 v Ljubljani,

ki so last dolžnika Zupančič Gregorja,
Koširjeva ulica 19, Ljubljana, z dnem 5. 7.
1999 zarubljeni v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

II R 427/99-10 IZ-406728

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 427/99 z dne 18. 5. 1999 so
bili:

– poslovni prostori, v desnem delu VII.
nadstropja poslovne stavbe na Mali ulici 5 v
Ljubljani in

– poslovni prostori, v desnem delu VII.
nadstropja poslovne stavbe na Mali ulici 5 v
Ljubljani,

ki so last dolžnika Zakonjšek Emila, Pal-
mejeva 20, Ljubljana, z dnem 7. 7. 1999
zarubljeni v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

Riz 428/99 IZ-406727

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 428/99 z dne 15. 9.
1999 je bila nepremičnina – stanovanje
št. 15, v III. nadstropju, stanovanjske stav-
be v Mariboru, Borova vas 28, ki obsega
skupno 66,95 m2 stanovanjskih in pomož-
nih prostorov, od tega kuhinja 12,58 m2,
soba 14,97 m2, soba 11,13 m2, soba 7,65
m2, predsoba 8,22 m2 in klet 2,02 m2, ki
leži na parc. št. 133/1 in 138/1, k.o. Zg.
Radvanje in je last Čučukovič Simone in
Slavka za vsakega do 1/2 celote, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5.
1999, z dnem 15. 9. 1999 zarubljena v
korist upnika A banka, d.d., Ljubljana, Glav-
na podružnica Maribor, Razlagova 11, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 1999

III R 147/99 IZ-406725

Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
III R 147/99 z dne 16. 7. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer trisobno stanovanje v III. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Desklah, Sre-
brničeva 20, v izmeri 62,17 m2 s pripadajo-
čim sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah ter stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, ki je solast dolžni-
ka Ivana Jakopiča, Srebrničeva 20, Deskle
in zastaviteljice Davorine Jakopič, Srebrni-
čeva 20, Deskle, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s
prodajalcem Občino Nova Gorica, dne
15. 11. 1991 z dnem 28. 7. 1999 zarub-
ljene v korist upnika Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve upnika
do dolžnika v znesku 4,350.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 9. 1999

I 45/97 IZ-406724

Okrajno sodišče v Kopru, je v izvršilni
zadevi upnika Bokalič Bojan, Videm št. 1/D,
Dol pri Ljubljani, ki ga zastopa odv. družba
Čeferin, proti dolžniku Borovnik Branko,
Krožna c. 8, Koper, zaradi izterjave terjatve
v višini 13.000 DEM v tolarski protivredno-
sti na podlagi drugega odstavka 211. člena
ZIZ, na naroku dne 10. 9. 1999, sklenilo:

zarubi se stanovanje na naslovu Krožna
cesta 8, v Kopru, v izmeri 66,15 m2. Stano-
vanje obsega kuhinjo, tri sobe, hodnik, ko-
palnico, balkon in klet.

Stanovanje je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 320/184 z dne 18. 12. 1991, over-
jene pri TS v Novi Gorici, enota v Ajdovšči-
ni, pod št. Ov I 253/92.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 9. 1999

R 53/99 IZ-406723

Na podlagi notarskega zapisa notarja An-
dreja Rozmana iz Idrije, Vojkova 8, št.
SV 305/99 z dne 8. 7. 1999 se dovoli za-
varovanje denarne terjatve upnika Nova
KBM, d.d., Področje Nova Gorica, zoper
dolžnika Bermuda, Gostinstvo in turizem,
d.o.o., Cerkno in zastavitelje Hribernik Kat-
juša, C. Dolomitskega odreda 86, Ljublja-
na, Sergeja Koncuta, Sedejev trg 5, Cerk-
no in Cvek Renato, Straža 21, Cerkno, v
višini 38,287.800 SIT po pogodbi o dolgo-
ročnem posojilu PG 577/99-0102 z dne
5. 7. 1999 in v višini 5,000.000 SIT po
pogodbi o okvirnem posojilu
PG-587/99-0209 z dne 5. 7. 1999, z
obrestmi in stroški, načinom vračanja ter
ostalimi pogoji, ki so opredeljeni v notar-
skem zapisu sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve po 250. členu zakona o izvrš-
bi in zavarovanju, ki je podlaga temu skle-
pu, z zastavno pravico z rubežem dolžniko-
vih nepremičnin stanovanje št. 14 v
stanovanjski stavbi Sedejev trg 5, Cerkno,
stoječe na parc. št. 68/17 vl. št. 570 k.o.
Cerkno, ki je bilo kupljeno na podlagi kupo-
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prodajne pogodbe z dne 7. 11. 1991 od
podjetja Eta Cerkno, katero pa še ni vpisa-
no v zemljiško knjigo kot etažna lastnina.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 30. 8. 1999

I 9/97 IZ-406722

Okrajno sodišče v Kopru, je v izvršilni
zadevi upnika Slovenica, Zavarovalniška hi-
ša, d.d., Ljubljana, Filiala Koper, Ljubljan-
ska c. 3, Koper, ki jo zastopa odv. mag.
Gregor Velkaverh iz Kopra, proti dolžnikom
1. Trkman Nataši, Levstikova 5, Koper, 2.
Trkman Mariji, Levstikova 5, Koper, 3.Trk-
man Ivanu, Levstikova 5, Koper, na podlagi
drugega odstavka 211. člena ZIZ, zaradi
izterjave 2,774.570 SIT, na naroku dne
10. 9. 1999 sklenilo:

zarubi se stanovanje, na naslovu Levsti-
kova 5, v Kopru, v izmeri 55,96 m2. Stano-
vanje obsega dnevno sobo, spalnico, ko-
palnico, kuhinjo, jedilnico, hodnik, balkon
in pripadajočo klet.

Stanovanje je skupna last dolžnikov Trk-
man Ivana in Marije, v nedoločenih deležih,
in sicer na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 8. 1999, ki je overjena pri tem sodišču
pod št. Ov I 3216/90.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 9. 1999

Rig 458/99 IZ-406721

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-
nega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
458/99 z dne 23. 8. 1999, ki ga je sodiš-
če izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet prodajne po-
godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
3. 12. 1992, in po prodajni pogodbi, št.
pogodbe (brez številke) z dne 7. 9. 1994,
last dolžnika Pompe, d.o.o., Maribor, Glav-
ni trg 17b, Maribor, in sicer pisarna 203,
pisarna 204, pisarna 205, pisarna 206 in
pisarna 207, v I. in II. nadstropju, s pripada-
jočimi skupnimi prostori, v poslovni stavbi
Glavni trg 17b, Maribor, stoječa na vl.
št. 371 k.o. Maribor Grad, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. zapisa SV 456/99 z dne
23. 8. 1999, notarke Jožice Škrk, Trg svo-
bode 26, Slovenska Bistrica, za terjatev v
višini 200.000 DEM s pp., v tolarski proti-
vrednosti, v korist zastavnega upnika Kre-
kove banke, d.d., Maribor, Slomškov trg
18, Maribor, ki ga zastopa Velimir Cugmas,
odvetnik iz Slovenskih Konjic, Liptovska 6a,
Slovenske Konjice.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano odtujiti in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 1999

II R 263/99-13 IZ-406720

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 263/99 z dne 7. 5. 1999 je
bilo stanovanje, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Polje
cesta VII/8 v Ljubljani, ki je last obeh zasta-
viteljev, z dnem 24. 5. 1999 zarubljeno v

korist upnika Hypo-leasing, d.o.o., Dunajs-
ka 103, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,293.324 ATS v tolarski
protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 1999

II R 547/99-11 IZ-406715

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 547/99 z dne 23. 6. 1999 je
bilo stanovanje z oznako I. 1/3-B, v I. nad-
stropju, stolpič I, s parkirnim mestom in
shrambo, ki je last dolžnice Resnik Zava-
snik Januše, Teslova ulica 27, Ljubljana, z
dnem 27. 7. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka Volksbank – Ljudska banka, d.d., Miklo-
šičeva 30, Ljubljana za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 120.000 DEM v tolarski
protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 457/99-11 IZ-406714

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 457/99 z dne 2. 6. 1999 je bil
poslovni prostor, v pritličju poslovne zgrad-
be, ki leži na parc. št. 1765/4 k.o. Šentvid,
ki je last dolžnika Atraktor, d.o.o., Andreja
Bitenca 68, Ljubljana z dnem 22. 7. 1999,
zarubljeno v korist upnika Slovenska investi-
cijska banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 438/99-11 IZ-406713

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 438/99 z dne 7. 6. 1999 je bil
solasten del poslovne stavbe na naslovu Ce-
sta na Brdo 49, Ljubljana, v vzhodnem delu
hale, v bruto površini 142,98 m2 (neto 136
m2), del prostorov, ki predstavljajo del ob-
jekta kot celote v deležu 13,31% od celot-
ne površine 167,87 m2, ki je last dolžnika
Damm & Grza, d.n.o., Bogosavljević Miro
in ostali, Ljubljanska 91, Domžale, z dnem
8. 7. 1999 zarubljen v korist upnika Sloven-
ska investicijska banka, d.d., Čopova 38,
Ljubljana za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 750/99-6 IZ-406712

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 750/99 z dne 2. 7. 1999 je
bilo stanovanje v I. nadstropju večstanovanj-
ske hiše na naslovu Križevniška ul. 2, stoje-
če na parc. št. 195/1, vl. št. 56 k.o. Ljub-
ljana – mesto s souporabo skupnih delov in
naprav objekta, ki je last zastavitelja Lister
Dušana, Križevniška 2, Ljubljana, z dnem
30. 7. 1999 zarubljeno v korist upnika
Volksbank – Ljudska banka, d.d., Mikloši-
čeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 209/99-11 IZ-406711

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 209/99 z dne 9. 4. 1999 je
bila stanovanjsko atrijska hiša tipa 82 kare
K-2a št. 19, skupaj s pripadajočo garažo, ki
je last zastaviteljev Džambasović Dobrosava
in Darje, oba Ul. Gubčeve brigade 21, Ljub-
ljana, z dnem 9. 7. 1999 zarubljena v korist
upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 1280/98-17 IZ-406710

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1280/98 z dne 13. 11. 1998
je bilo stanovanje, ki se nahaja v drugem
nadstropju poslovno-stanovanjske zgradbe
v Logatcu, Tržaška c. 87b, ki je last zastavi-
teljice Puntar Katje, Ul. Bratov Učakar 58,
Ljubljana, z dnem 12. 1. 1999 zarubljeno v
korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 420/99-10 IZ-406709

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 420/99 z dne 21. 5. 1999 sta
bila poslovni prostor št. 1, v nadstropju po-
slovnega objekta Tbilisijska 81 v Ljubljani, ki
sta last dolžnika Lancom, inženiring računal-
niških sistemov, d.o.o., Tržaška c. 63, Mari-
bor, z dnem 8. 7. 1999 zarubljena v korist
upnika Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 35,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 1238/98-14 IZ-406707

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 1238/98 z dne 16. 11. 1998
je bilo trisobno stanovanje št. 2, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Slomškova 23, ki je last dolžnika Keček
Jožefa, Slomškova ulica 23, Ljubljana, z
dnem 27. 11. 1998 zarubljeno v korist up-
nika Banka Creditanstalt, d.d., Kotnikova 5,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 19,449.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 380/99-7 IZ-406704

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 380/99 z dne 10. 5. 1999 je
bil poslovni prostor P039+P035B, v objek-
tu GT center Ljubljana, ki je last dolžnika ITT
Belca, podjetje za inštalaterstvo, trgovino in
tekstilno proizvodnjo, d.o.o., Brnčičeva 13,
Ljubljana-Črnuče, z dnem 31. 5. 1999 za-
rubljen v korist upnika Poštna banka Slove-
nije, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999
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II R 386/99-10 IZ-406703

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 386/99 z dne 10. 5. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 87 na naslo-
vu Proletarska 2, Ljubljana, ki je last prvo-
dolžnice Mataj Darje, Vrtnarska ulica 4,
Murska Sobota, z dnem 18. 6. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Pomurska banka,
d.d., Murska Sobota, bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, Murska Sobota, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 502/99-8 IZ-406701

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 502/99 z dne 2. 7. 1999 so
bili poslovni prostori oziroma povečan urad
z oznako PE 119, ki se nahaja v 1. nad-
stropju objekta B zahodno ob Poslovno tr-
govskem centru Metropol na naslovu Trg
OF 13 v Ljubljani, ki je last dolžnice Berden
Dušice, Gosposvetska 5, Ljubljana, z dnem
21. 7. 1999 zarubljeni v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 400/99-7 IZ-406700

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 400/99 z dne 25. 5. 1999 je
bil poslovni prostor št. 68G, v prvem nad-
stropju objekta GT, ki je last dolžnika To-
com, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, z
dnem 16. 6. 1999 zarubljen v korist upnika
Krekova banka, d.d., Slomškov trg 18, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 403/99-7 IZ-406699

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 403/99 z dne 13. 5. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje z dvema kabine-
toma (2 + 2 K), št. 9, v II. nadstropju stano-
vanjskega bloka v Ljubljani, Pot na Fužine
31, ki je last zastaviteljice Tomše Darinke,
Pot na Fužine 31, Ljubljana, z dnem 31. 5.
1999 zarubljeno v korist upnika Die Karnt-
ner Sparkasse, AG, Neuer Platz 14, 9020
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 780.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 303/99-8 IZ-406697

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 303/99 z dne 20. 4. 1999 je
bila garsonjera, ki se nahaja v stanovanj-
skem objektu v Ulici bratov Učakar 4, ki leži
na parc. št. 2219/1 k.o. Zgornja Šiška, to
je garsonjere št. 16a v III. nadstropju 1.
stopnišča na zahodni strani objekta, ki je
last zastaviteljev Novak Aleša in Marije, oba
Kajuhov dvor 7, Grosuplje, vsakega do 1/2,
z dnem 23. 4. 1999 zarubljena v korist up-

nika Krekova banka, d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 477/99-8 IZ-406696

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 477/99 z dne 7. 6. 1999 je
bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 7, ki se
nahaja v drugem nadstropju večstanovanj-
skega objekta v Ljubljani, Štihova ulica 25,
ki je last dolžnice Valentinčič Maše, Rožna
dolina c. XVII št. 26, Ljubljana, z dnem
29. 6. 1999 zarubljeno v korist upnika SKB
banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 440/99-11 IZ-406695

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 440/99 z dne 25. 5. 1999 je
bilo stanovanje št. 55 v 4. nadstropju hiše
na naslovu Beblerjev trg 3 v Ljubljani s pri-
padajočo kletjo in parkirnim mestom, ki je
last dolžnikov Gašperlin Marka in Gašper-
lin-Homan Janje, oba Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, z dnem 7. 7. 1999 zarubljeno v korist
upnika Banka Domžale, d.d., Ljubljanska
62, Domžale, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 444/99-9 IZ-406691

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 444/99 z dne 8. 6. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 02, ki se nahaja
v četrtem nadstropju stanovanjskega objek-
ta B-8 v soseski ŠS 8/2, na Brilejevi 21 v
Ljubljani, ki je last dolžnice Broš Hren Irene,
Brilejeva ulica 21, Ljubljana, z dnem 1. 7.
1999 zarubljeno v korist upnika SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 488/99-10 IZ-406690

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 488/99 z dne 9. 6. 1999 je
bila družinska stanovanjska hiša A 32 s pri-
padajočo garažo G25 in zemljiščem, ki se
nahaja v zazidalnem območju VS 1/4 Galje-
vica, kare K2/b v Ljubljani, ki je last dolžni-
ka Jagodič Marka, Tržaška c. 51/a, Ljublja-
na in zastaviteljice Jagodič Nataše, Tržaška
c. 51/a, Ljubljana, z dnem 30. 6. 1999 za-
rubljena v korist upnika Hypo – Leasing,
d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 125.000 CHF
v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 517/99-10 IZ-406689

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 517/99 z dne 17. 6. 1999 je

bila atrijska stanovanjska hiša B9 s pripada-
jočo garažo G3 in zemljiščem, v Ljubljani,
na zazidalnem območju VS 1/4 Galjevica,
kare K2/B, ki je last dolžnikov Matajec Jud-
nič Jasna, Štihova 10, Ljubljana, Judnič Bo-
jan, Štihova 10, Ljubljana in Matajec Zma-
ga, Dolenja Dobrava 30, Gorenja vas, z
dnem 13. 7. 1999 zarubljena v korist upni-
ka Volksbank – Ljubljanska banka, d.d., Mi-
klošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 17,760.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 251/99-11 IZ-406688

V zadevi zavarovanja denarne terjatve up-
nika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg re-
publike 2, Ljubljana, zoper dolžnika Eko-
jed, podjetje za pripravo in prodajo hrane,
d.o.o., Slovenska 41, Ljubljana in zastavite-
lja Suljić Hano in Nada, oba Preglov trg 6,
Ljubljana, sta bila:

– stanovanje št. 100 v IX. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Preglov trg 6,
Ljubljana, ki je last zastavitelja Suljič Hana,
Preglov trg 6, Ljubljana in

– stanovanje št. 40 v stanovanjski hiši
na naslovu Šišenska 34, Ljubljana, ki je last
zastaviteljice Suljić Nade, Preglov trg 6,
Ljubljana,

z dnem 22. 6. 1999 zarubljena v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,588.319 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 187/99-10 IZ-406687

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 187/99 z dne 9. 3. 1999 je
bil poslovni prostor, lokala št. 2 v pritličju
severnega dela objekta M12 na lokaciji Za-
loška cesta 165, Ljubljana, nahajajoč se v
ureditvenem območju MM 5/2, v objektu
Malega gospodarstva M-12, ki je last dolž-
nika Dvig & nagib, vzdrževanje vozil in stro-
jev na terenu, d.o.o., Avgustinčičeva
ul. 16, Ljubljana, z dnem 24. 6. 1999 za-
rubljen v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 360/99-15 IZ-406685

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 360/99 z dne 27. 5. 1999 sta
bila stanovanje št. 3, ki se nahaja v večsta-
novanjski hiši v 1. nadstropju v Ljubljani,
Palmejeva ul. 30 in poslovni prostor v po-
slovno trgovskem centru ob Tbilisijski cesti,
enota št. 12, v I. nadstropju, ki sta last za-
staviteljice Javornik Simone, Stari trg 5, Viš-
nja Gora, z dnem 16. 6. 1999 zarubljena v
korist upnika Krekova banka, d.d., Slomš-
kov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999
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II R 358/99-10 IZ-406684

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 358/99 z dne 5. 5. 1999 je
bilo enoinpolsobno stanovanje št. 5, v prit-
ličju stanovanjske stavbe v Clevelandski uli-
ci 25 v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Mo-
ravac Vinka, Clevelandska ulica 25, Ljublja-
na, z dnem 21. 6. 1999 zarubljeno v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 450/99-9 IZ-406683

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 450/99 z dne 28. 5. 1999
sta bila poslovni prostor v zahodnem delu
pritličja 90 m2 in zahodnem delu kleti 67 m2

v 3. stopnišču stanovanjskega bloka S-3 v
Ljubljani ob Rojčevi ulici in poslovni pro-
stor – izložbe projektirane površine 7 m2

na vzhodni strani prehoda za pešce – južni
del v II. stopnišču stanovanjskega bloka
S-3 v Ljubljani, Rojčeva 16, ki sta last za-
stavitelja Manufaktura Ljubljana, trgovska
družba, d.o.o., Slovenska 28/I, Ljubljana,
z dnem 23. 6. 1999 zarubljena v korist
upnika Die Karntner Sparkasse, AG, Ne-
uer Platz 14, 9020 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 268/99-12 IZ-406682

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 268/99 z dne 22. 4. 1999
so bili del proizvodnih prostorov v pritličju
poslovno-proizvodnega objekta na naslovu
Tržaška 126 v Ljubljani in del pisarniških
prostorov v I. nadstropju upravnega dela
tega objekta ter pripadajoče zemljišče v
izmeri 603 m2, vpisanih pri vl. št. 3225
k.o. Vič, ki so last dolžnika TSE, audio
video inženiring, d.o.o., Tržaška 126, Ljub-
ljana, z dnem 6. 7. 1999 zarubljeni v korist
upnika SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 120,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 302/99-12 IZ-406681

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 302/99 z dne 26. 5. 1999 je
bilo stanovanje št. 8 v 3. nadstropju stano-
vanjskega bloka v ulici Nussdorferjeva 15
v Ljubljani, ležečega na parc. št. 202 do
229 k.o. Štepanja vas, ki je last zastavitelja
Kokolj Marjana, Nussdorferjeva 15, Ljub-
ljana, z dnem 23. 6. 1999 zarubljeno v
korist upnika Hypo leasing, d.o.o., Dunaj-
ska 103, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 250.000 CHF v tolarski
protivrednosti po podjetniškem menjalniš-
kem tečaju Nove Ljubljanske banke, d.d.,
na dan plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 462/99-10 IZ-406680

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 462/99 z dne 3. 6. 1999 sta
bila:

– enosobno stanovanje št. 11, ki se na-
haja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Ptujska 25 v Ljubljani, ki je last
zastavitelja Podhraški Mirota, Ptujska 25,
Ljubljana in

– dvoinpolsobno stanovanje št. 3, ki se
nahaja v pritličju stolpnice ST-2 v soseski
BS-3 Stožice, ki je last zastaviteljev Pod-
hraški Antona in Daliborke, oba Vojkova 73,
Ljubljana,

z dnem 2. 7. 1999 zarubljena v korist
upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 120.000 DEM v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 389/99-8 IZ-406678

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 389/99 z dne 7. 6. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje v 3. nadstropju sta-
novanjskega objekta na naslovu Ljubljana,
Maroltova ulica 4, ki je last dolžnika Grohar
Mirana, Grajska cesta 23, Bled in zastavitelji-
ce Kostanjšek Mateje, Maroltova 11, Ljublja-
na, vsakega do 1/2, z dnem 30. 6. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

R 211/98 IZ-406677

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-
slovnega sodišča, oboje opr. št. R 211/98
z dne 7. 7. 1998, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, zoper dolžnico Širo-
ka Greto, Bonini 12, Koper, na podlagi kre-
ditne pogodbe št. 24A800088 z dne 11. 6.
1998, v višini 4,000.000 SIT s TOM +
6,75% letno obrestno mero, ki se spremi-
nja ter ostalimi pogoji kot so razvidni iz na-
vedene pogodbe, ki je sestavni del spora-
zuma strank; terjatev zapade v plačilo dne
10. 7. 2002, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer – po-
slovnega prostora v izmeri 23,51 m2, v prit-
ličju poslovno stanovanjske hiše na naslovu
Čevljarska 2, Koper, stoječe na parc.
št. 729, vl. št. 67 k.o. Koper, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem, kar je last
dolžnice kar je razvidno iz prodajne pogod-
be št. 363-72/94 sklenjene med njo in Ob-
čino Koper dne 15. 12. 1994, katera je
overjena pred Temeljnim sodiščem v Ko-
pru, enoti v Kopru, dne 19. 12. 1994, pod
opr. št. Ov I 7683/94.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 9. 1999

R 442/97 IZ-406676

Na podlagi sporazuma strank sklenjene-
ga pred naslovnim sodiščem in sklepa na-

slovnega sodišča, oboje opr. št. R 442/97
z dne 29. 10. 1997, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice Slovenske investi-
cijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana,
zoper dolžnika Raptus, d.o.o., Mahniče-
va 1, Ankaran, na podlagi pogodbe o izdaji
devizne garancije št. 451/31/97, katera je
sestavni del sporazuma strank, v korist Po-
sojilnice Bank št. Jakob v Rožu, v višini
560.000 ATS, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, z rokom veljavnosti do 1. 3. 2005, in
pogojem zapadlosti, da dolžnik ne izpolni
obveznosti po pogodbi s tujo banko in bo
upnica morala izvršiti plačilo iz naslova ga-
rancije, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega
prostora v Ankaranu, Oskrbni center Anka-
ran, št. lokala A2, v pritličju, v skupni površi-
ni 46,50 m2, stoječega na parceli
št. 1361/1, k.o. Oltra, s trajno pravico upo-
rabe na skupnih delih in prostorih celotne
stavbe, ki je last zastaviteljice, kar je razvid-
no iz prodajne pogodbe z dne 29. 1. 1993,
overjene pri Temeljnem sodišču v Ljubljani
pod opr. št. OV 144/93.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 9. 1999

Riz 258/99 IZ-406674

Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 258/99 z dne 18. 6.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Die
Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14,
9020 Celovec, Avstrija, ki ga zastopa Nata-
lija Apostolovič, dipl. jur. (Consult, d.o.o.,
Dunajska 63, 1000 Ljubljana), proti dolžni-
ci in zastaviteljici Bojani Bauman Silič, stan.
Vrtnarska 30, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v višini 780.000
ATS s pripadki, zarubljeno dne 8. 7. 1999 v
korist upnika, s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve, in sicer – stanovanje št. 1 v pritlič-
ju stanovanjskega objekta, Borštnikova 61
v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1376/7,
k.o. Sp. Radvanje, v skupni izmeri 54,70
m2, ki je v izključni lasti dolžnice in zastavite-
ljice Bojane Bauman Silič, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 5. 5. 1999, ki je
bila overjena pri notarju Stanislavu Bohincu
pod št. OV 3199/99 dne 17. 5. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 1999

R 45/99 IZ-406672

Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom
opr. št. R 45/99 z dne 18. 6. 1999, v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, ki ga zastopa odv. An-
drej Marzidovšek iz Žalca, proti dolžniku Ru-
dolfu Kunstu, s.p., Mestni trg 4, Žalec, stan.
Pod kostanji 24, Celje, zaradi zavarovanja
upnikove denarne terjatve v višini
2,900.000 SIT s pripadki, pri čemer so
vrsta in višina obresti, stroški, način vračila
in ostali pogoji razvidni iz cit. notarskega
zapisa, z zapadlostjo terjatve 60 mesecev
od podpisa Okvirne posojilne pogodbe
št. 7/99, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
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251. členu zakona o izvršbi in zavarovanju
opravilo rubež in popis nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslov-
nega prostora – sobe in wc z garderobo
(lokal št. 15, ki se nahaja v pritličju lamele E
in poslovno-stanovanjskega objekta Gradis,
ki je zgrajen na parc. št. 142/6, 146/4,
143/2, 149/1, vse k.o. Gotovlje, ki je last
dolžnika do celote, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 22. 4. 1999, overjene
pri notarju Marku Finku iz Celja, dne 30. 4.
1999, pod št. OV 3126/99.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 9. 1999

R 143/99 IZ-406664

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Grosupljem z dne 10. 9. 1999, opr. št.
R 143/99 je bil poslovni prostor v poslovno
stanovanjskem objektu, stoječem na parc.
št. 1278 k.o. Grosuplje, naselje na Adami-
čevi c. 8, v pritličju v izmeri 62,91 m2, ki je
last zastavne dolžnice Čorić-Kos Katarine iz
Adamičeve c. 3d, Grosuplje in ki ga sestav-
ljajo frizerski salon, priročno skladišče, sa-
nitarije in predprostor, z dnem 7. 9. 1999,
zarubljen v korist upnika Nova Ljubljanska
banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 9. 1999

R 109/99 IZ-406663

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Radovljici R 109/99 z dne 9. 9. 1999 so bili
poslovni prostori s sanitarijami in garažni
boks, ki se nahajajo v novem poslovnem cen-
tru v Lescah med Železniško in Alpsko ce-
sto, št. Alpska 37B, ki stoji na parc.
št. 501/2, 501/17 in 14/3, vse vpisano pri
vl. št. 1424 k.o. Hraše in v naravi obsega:

– poslovni prostor, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovnega centra (Alpska ce-
sta) in obsega 93,65 m2 ter nosi oznako
A.4.6./A.4.7./A.4.8.,

– sanitarije, ki se nahajajo v prvem nad-
stropju poslovnega centra (Alpska cesta)
in obsegajo 4 m2 ter nosijo oznako
A.4.4./WC in

– garažni boks, ki se nahaja v pritličju
poslovnega centra (Železniška ulica) in ob-
sega 12 m2 ter nosi oznako EO

in kar vse je last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe o nakupu poslov-
nega prostora v Centru Lesce objekt “A”,
zgrajene na projektu RCR 4/96 sklenjene
dne 23. 4. 1998 s prodajalcem Gepard Ra-
dovljica, d.o.o., Mošnje 66, zarubljeno v
korist Gorenjske banke, d.d., Kranj, Blei-
weisova 1, za zavarovanje njegove denarne
terjatve v višini 4,250.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 9. 9. 1999

Rig 480/99 IZ-406661

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajne-
ga sodišča v Mariboru, opr. št. Rig 480/99 z
dne 23. 8. 1999, ki ga je sodišče izdalo v
skladu z 254. členom ZIZ, je nepremičnina,
ki je predmet menjalne pogodbe, št. pogod-
be (brez številke) z dne 19. 2. 1999, last
zastavnika Draga Robiča, stanujočega Fram
179, Fram, in sicer; poslovni prostor v pritlič-
ju poslovno-stanovanjskega objekta C, stoje-
čega na zemljišču parcelna št. 2540 in par-
celna št. 2538 oboje k.o. Rače, pripisani k
vl. št. 1869, z oznakami št. 3 v izmeri 13,45
m2, št. 4 v izmeri 19,89 m2 in št. 7 v izmeri
19,89 m2, katerih lastnik je zastavnik do ce-
lote, zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
813/99 z dne 23. 8. 1999, notarke Brede
Horvat, Vetrinjska 11, Maribor, za terjatev v
višini 3,000.000 SIT s pp., in v višini največ
3,000.000 SIT s pp., bodoče in pogojne
terjatve, v korist zastavnega upnika Poštne
banke Slovenije, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 5, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 8. 1999

R 57/99 IZ-406660

Na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa notarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr.
št. SV 739/99, z dne 17. 6. 1999, se zara-
di zavarovanja izvršljive denarne terjatve up-
nice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, proti dolžniku Bojiću
Momčilu, s.p., Okrepčevalnica Sara, Škofja
Loka, Frankovo naselje 173, za odobreni
kredit v višini 4,500.000 SIT, z rokom vrači-
la do 3. 9. 2003 in vsemi pripadki ter more-
bitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uve-
ljavljanjem vračila terjatve odreja: opravi se
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiš-
ko knjigo, in sicer na poslovnem prostoru
št. 9, v velikosti ca. 30,53 m2, v pritličju

stanovanjskega objekta SB-58/II, na loka-
ciji Frankovo naselje – zahod, last zastavite-
lja Bojića Momčila, na podlagi pogodbe o
dograditvi in prodaji poslovnega prostora v
objektu SB-58/II, Škofja Loka, Frankovo na-
selje, št. pogodbe SEK/LUM-83/1990, z
dne 5. 11. 1990, sklenjene med SGP Teh-
nik, p.o., Škofja Loka kot prodajalcem in
Bojić Momčilom kot kupcem.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 3. 9. 1999

R 358/99 IZ-406659

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 358/99 z dne 21. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 6. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Beravs Katarina, Šubljeva 17/b, Mengeš in
Bervar Aleš, Kvedrova 18, Ljubljana, in si-
cer: nepremičnine – triinpolsobno stanova-
nje št. B1-L1-II-1, ki se nahaja v poslovno
stanovanjskem objektu v Trzinu, in sicer v II.
nadstropju v izmeri 82,28 m2, s kletnim pro-
storom v izmeri 3,25 m2 in parkirnim me-
stom št. 98 v garažni kleti zarubljena v ko-
rist upnika Banke Domžale, d.d., Domžale,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Ljubljana 62, 1230 Domžale, za terjatev v
višini 12,360.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 9. 1999

R 381/99 IZ-406658

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah R 381/99 z dne 30. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 12. 8. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Perše Zlata, Ljubljanska 76, Domžale, in si-
cer: nepremičnine – poslovnega prostora v
pritličju poslovno stanovanjskega objekta
SPB-1/II faza v Domžalah in se nahaja med
osjo 4 in 5 ter g in h v izmeri 38,90 m2.
Poslovno stanovanjski objekt SPB-1/II faza v
Domžalah stoji na parceli št. 3859, 3860,
3861/1, 3862, 3863/1, 3868, 3869, 3874,
3871, 3870, 3873, 3875, 3872, 3877,
3897, 3878, 3876, 3881, 3882, 3883,
3880/1, 3880/2, 3885, 3884 in 3169 vse
k.o. Domžale, zarubljena v korist upnika Ban-
ka Domžale, d.d., Domžale, Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini 4,600.000
SIT in 600.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 9. 1999
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DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na
dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih
oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno
spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je
dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po
uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih
področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po
1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala
novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in
trošarin.
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